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El proper dilluns s’anunciaran noves
restriccions per la situació epidemiològica
rEDACCIÓ

La restauració ha quedat molt afectada per les restriccions. / Arxiu

Des del dilluns 21 de desembre han entrat en vigor mesures especials per contenir
l’increment de contagis de
covid-19 que la Generalitat
de Catalunya ha detectat
en les últimes setmanes. Els
canvis afecten el període de
Nadal i modifiquen alguns
dels aspectes de la seva
celebració. Les mesures

estaran vigents fins a l’11 de
gener, però amb tota probabilitat s’anunciaran noves
restriccions el 28 de desembre, el proper dilluns, ja que
les dades epidemiològiques
no són gens bones. De fet,
en les darreres hores, algunes zones de Catalunya han
quedat confinades i no s’hi
pot accedir si no és per un
motiu justificat. Es tracta de
les comarques de la Cerda-

nya i del Ripollès, que presenten un índex molt elevat
de contagi de covid-19.
Restriccions d’aquesta setmana
Les restriccions de dilluns
passat afecten especialment el sector de la restauració que només pot
obrir de 7.30 h a 9.30 h per
servir esmorzars i de 13 h
a 15.30 h per oferir dinars.
En aquest horari, bars i
restaurants poden obrir les
terrasses, amb una distància
mínima senyalitzada de 2
metres entre comensals
de taules o agrupacions de
taules diferents. Com fins
ara, s’estableix una limitació
de 4 comensals per taula o
agrupacions de taula, excepte quan es tracti de grups
bombolla. A l’interior, bars
i restaurants poden ocupar
el 30% de l’aforament, amb
bona ventilació natural o
artificial i amb una distància mínima de 2 metres
entre comensals de taules
o agrupacions de taules diferents. Com a l’exterior, hi

ha limitació de 4 comensals
per taula o agrupacions de
taula, excepte que es tracti
de grups bombolla. A partir
de les 15.30 h, els establiments només poden oferir
menjar per emportar fins a
les 22 h, que es pot repartir
a domicili fins a les 23 h.
Excepcionalment, en els
serveis corresponents als
àpats dels dies 24, 25, 26 i
31 de desembre i dels dies
1, 5 i 6 de gener el nombre
màxim de comensals per
taula o agrupació de taules
s’estableix en sis persones,
llevat que siguin convivents,
sempre que pertanyin com
a màxim a dues bombolles
de convivència.
El nombre màxim de
persones que es poden reunir en activitats socials continua sent de 6 persones,
corresponents a una sola
bombolla de convivència
habitual. Els dies 24, 25, 26
i 31 de desembre i 1, 5 i 6
de gener, el màxim permès
és de 10 persones, corresponents a dues bombolles
de convivència.

El Consell Comarcal fa un estudi
sobre l’impacte del virus a la
població del Vallès Occidental
L’Observatori del Consell
Comarcal està elaborant
l’estudi ‘Impacte de la crisi de
la covid-19 sobre la població
del Vallès Occidental’. La setmana passada es va realitzar
una sessió de treball amb
persones expertes de l’àmbit
social per tal d’avançar en
la concreció de les accions i
la valoració dels indicadors
disponibles fins al moment.
A la trobada hi van participat
representants d’entitats i
administracions, així com del
món universitari.
Des del mes d’octubre
s’està realitzant una anàlisi
quantitativa de les dades
disponibles en relació amb
les diferents dimensions de
la vulnerabilitat, com ara
l’econòmic-laboral, la salut,
la relacional o residencial.
També s’ha fet una anàlisi
qualitativa a través d’entrevistes i grups de discussió
amb personal tècnic dels ens
locals i representants d’entitats socials del territori que
han permès identificar perfils
emergents de població vulnerable i buits en l’atenció

de noves necessitats. També
s’han mantingut entrevistes
en profunditat amb Creu
Roja i Càritas per conèixer
de prop les situacions que
han pogut copsar durant
aquest any.
Els primers resultats de
l’estudi, que estarà disponible a principis de l’any vinent,
ja indica que durant el 2020
s’ha produït un augment
de la demanda de primera
acollida dels Serveis Socials,
eixamplant-se el perfil de la
població vulnerable.
També es constata que
s’agreuja la situació de vulnerabilitat que ja vivien alguns col·lectius, com ara els
infants i adolescents de llars
en risc d’exclusió social, les
dones i les persones immigrades.
L’estudi ‘Impacte de la
crisi de la covid-19 sobre la
població del Vallès Occidental’ serà el punt de partida
per orientar el disseny i la
planificació de les actuacions
en el marc del Pacte per la
Reconstrucció i el Pla sectorial de protecció social. / DdR

Actualitat

Rubí continua tenint nivells
elevats d’incidència del virus

Augmenten els casos de persones ingressades amb la covid-19
redacció

La situació epidemiològica
a Rubí continua sent molt
elevada, però es manté
relativament estable respecte a les dades de fa una
setmana. La propagació
del coronavirus no ha augmentat, això, per si sol, ja
és una bona notícia perquè
significa que la incidència
de l’epidèmia a poc a poc
va disminuint.
El risc de rebrot se situa
ara a 406 (-53) i la velocitat
de reproducció de la malaltia ha baixat fins a l’1,4
(-0,7). En canvi, la incidència acumulada a catorze
dies continua a l’alça i s’enfila
fins als 298 (+76).
Entre el 13 i el 19 de desembre, 121 persones han
donat positiu en les proves
PCR o en el Test d’Antígens
que s’han realitzat a la ciutat.
De les persones positives
d’aquests darrers dies, la
mitjana d’edat és de 44 anys
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Recollida de mostres per fer el cribratge de covid-19. / Generalitat

i el 54% són dones.
Pel que fa a la situació
actual, hi ha 21 persones
que es troben ingressades
a l’hospital, tres més que la
setmana passada. Pel que
fa a les morts, en els darrers

dies s’ha produït una, el 14
de desembre.
Des que va començar
la pandèmia, són 3.694 les
persones de Rubí que s’han
contagiat amb el virus, segons les xifres oficials, i 135

persones han mort.
Més de 1.500 catalans ingressats per covid-19
A Catalunya, la situació continua sent preocupant, amb
1.633 persones ingressades,

Es redueix el nombre de
grups escolars confinats pel
coronavirus
Durant la darrera setmana, ha caigut la incidència del coronavirus a
les escoles rubinenques,
amb menys grups afectats
pels positius d’alumnes o
de professionals del cos
docent.
Segons ha informat
l’Ajuntament de Rubí, no
hi ha cap institut amb
grups tancats per covid19 i el coronavirus només
afecta les escoles i les llars
d’infants.
Així, a Maristes hi ha
un grup tancat de P5, a
l’Escola 25 de Setembre
hi ha confinat un grup de
4t de Primària, i a l’Escola
Mossèn Cinto Verdaguer
s’ha tancat un grup de 5è
de Primària.
de les quals 332 es troben en
la Unitat de Cures Intensives.
Entre el 13 i el 19 de desembre, hi ha hagut 12.588 nous
contagis i 212 noves defuncions a causa de la infecció per
coronavirus.

A més, a l’escola bressol La Lluna hi ha tancat
un grup i a l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí està confinat el grup d’Assistència
al producte gràfic.
De totes maneres, la
majoria d’escoles i centres
educatius ja no fan classe
des d’aquest dimarts i no
retornaran a les aules fins
a l’11 de gener. / DdR

TOT L’EQUIP
DE FINQUES
VALLHONRAT,
US
DESITGEM
BONES
FESTES!!!

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

T’INTERESSA!!
PIS EN VENDA
(Zona Mercat, Maristes..)
4 habitacions, bany i
lavabo, ascensor, amb
mobles i electrodomèstics
(per entrar a viure).
Bon estat i bones vistes!

Preu: 148.000 €
Certificat Energètic:
Consum Energia: F 225 Kwh/m2 any
Emissions: E 40 KgCO2 /m2 any

Més de 75 anys d’experiència ens avalen

www.finquescolomer.com
Av.Barcelona, 17, bxs. Tel. 93 699 43 04
08191 - RubÍ (BCN) fax. 93 699 22 43

Bones Festes!!!
Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Una persona ferida després
d’un apunyalament a la plaça
Constitució
Els Serveis d’Emergències
Mèdiques van haver d’atendre dissabte a quarts de deu
de la nit un home que havia
estat apunyalat a la plaça
Constitució, al barri de Les
Torres.
Els fets van succeir després que dos homes que
estaven als bars de la zona
es discutissin i un d’ells
fes una ferida amb arma
blanca a l’altre. Això va
desencadenar una baralla
multitudinària a la plaça
per defensar a la persona

ferida. Els cossos policials
van haver d’intervenir per
frenar les agressions.
El ferit va haver d’anar a
l’hospital, però la seva vida
no corre perill, segons fonts
policials.
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra han detingut
dos joves veïns de Sant
Cugat i amb antecedents
policials com a presumptes
autors de l’apunyalament i
acusats de temptativa d’homicidi, segons ha informat
Ràdio Rubí. / DdR

L’atac amb arma blanca es va produir el dissabte a la plaça de la
Constitució. / Arxiu

Rubí aporta 560 kg de
menjar al Banc d’Aliments
Rubí ha recollit 560 quilos
de vidre dins la campanya
‘1 quilo de vidre per 1 quilo
d’aliments’, impulsada per
l’Ajuntament de Rubí i Ecovidrio, l’entitat sense ànim
de lucre encarregada de la
gestió del reciclatge de vidre
a Espanya. Aquesta quantitat s’ha transformat en els
mateixos quilos de menjar,
que arribaran a les famílies
més necessitades gràcies a
la implicació de la Federació
Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL).
La campanya s’ha dut

a terme entre l’1 el 15 de
desembre a 44 municipis
d’arreu d’Espanya.
En total, s’han recollit
45.138 quilos al conjunt de
poblacions participants, que
Ecovidrio ha transformat
en els mateixos quilos d’aliments per ajudar els més
necessitats, l’equivalent a
més de 90.000 racions de
menjar.
Es calcula que aquesta
quantitat podrà beneficiar
12.000 famílies en uns moments especialment complicats per la covid-19. / DdR

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

La ciutat, plena d’escombraries per
la vaga dels treballadors de FCC
L’Ajuntament insta l’empresa a trobar solucions
rEDACCIÓ

La vaga dels treballadors
de FCC, empresa encarregada de la neteja viària i la
recollida d’escombraries,
està provocant l’acumulació de brutícia als carrers i
muntanyes de bosses d’escombraries al voltant dels
contenidors, ja que els serveis mínims són clarament
insuficients per mantenir la
ciutat mínimament neta.
Els treballadors reclamen un conveni col·lectiu
des que va caducar l’anterior que tenien vigent, el
2017, i consideren que la
situació actual és insostenible, amb canvis d’horari dels
treballadors que no s’han
negociat. Aquests canvis en
l’organització s’han produït
després que FCC signés amb
l’Ajuntament aquest any
el nou contracte. Segons
l’empresa, encara no s’han
acordat els nous serveis
entre el consistori i l’empresa, motius pels quals es
produeixen aquests canvis
organitzatius.
Tot plegat, ha provocat
que els carrers de Rubí presentin una imatge lamentable precisament durant la
campanya de Nadal, vital
per al comerç local, especialment durant aquest
any tan difícil per tothom.
Muntanyes de bosses d’escombraries al voltant dels
contenidors, carrers i voreres brutes, papereres
plenes de deixalles... la
situació ha arribat a tal extrem que l’alcaldessa s’ha
vist obligada a comparèixer

El centre de Rubí porta tota la setmana ple d’escombraries. / Cedida

en una roda de premsa per
explicar la situació i exigir
a l’empresa que acabi amb
el conflicte laboral amb els
seus treballadors. L’alcaldessa, Ana M. Martínez,
considera “intolerable”
que la companyia no doni
el servei del qual n’és responsable i que, per tant,
no estigui complint amb les

condicions de qualitat exigides en el contracte vigent.
Per això, ha instat l’empresa
a trobar solucions “quant
més aviat millor”.
“No podem tolerar que
la ciutat estigui com està
amb aquesta brutícia, sobretot, tenint en compte
la situació sanitària”, ha dit
Martínez. A més, ha expli-

MIR &
GRACIA
PIS EN VENDA A ZONA
ELS MARISTES
62 m2 constr., 2 hab.
(originariament 3 hab.),
1hab. indiv. i 1 hab. doble.
Bany i cuina totalment
reformats, saló de 22m2 amb
sortida a balcó, calefacció,
alumini. Tot l'habitatge
reformat. Ascensor.

139.000€

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Contenidor amb una muntanya de bosses d’escombraries a la zona del Mercat. / Cedida

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!

L'Equip de MIR & GRACIA
els desitja un Bon Nadal!

F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

Tf. 609 765 534

ZZZQHZKRPHSFQHW

www.mir-gracia.cat

cat que els serveis jurídics
municipals estan revisant
el contracte per avaluar les
conseqüències d’aquest
incompliment.
Al tancament d’aquesta edició, segons algunes
informacions, l’acord entre
les dues parts estava a prop
i es podria signar durant les
properes hores.
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Viu un Nadal

més màgic que mai
Dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4 de gener

Dimarts 5 de gener

De 16 a 21 h

Campament dels Reis

De 17 a 21.30 h

Aquest any, el Mag Rubisenc obre les portes de la seva llar
perquè descobriu tota la màgia que envolta els preparatius
de l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient.

Arribada
de Ses Majestats
els Reis d’Orient

Lloc: Recinte del Museu Municipal Castell (MMUC)
(C. Castell, 35)

Lloc: Recinte del Museu Municipal Castell (MMUC)
(C. Castell, 35)

Accés gratuït amb inscripció prèvia.

Accés gratuït amb inscripció prèvia.

Accés

El camí
dels artesans

Sortida

El petit laboratori
del Mag Rubisenc

Les estances
reials

El carilló
de Reis

Es recomana puntualitat.

Cal respectar en tot moment les mesures de prevenció de contagis i les indicacions de l’organització.

Tota la informació sobre el Nadal a:

www.rubi.cat/nadal

nadal_anunci_pagina_actualitzat.indd 1

16/12/20 16:36
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L’Escola Pau Casal
sorprèn amb el curt
de cinema mut ‘La
fàbrica de Nadal’

L’Ajuntament amplia l’illa de vianants amb
els carrers Cervantes, Llobateras i Balmes
redacció

redacció

L’Escola Pau Casals va estrenar
divendres passat 18 de desembre
un curtmetratge de cinema mut,
titulat ‘La fàbrica de Nadal’. Es
tracta d’una nova iniciativa en el
marc del Projecte Magnet, en el
qual l’escola té una aliança educativa amb la Filmoteca de Catalunya
i que consisteix en què els alumnes
assoleixin els continguts de les
àrees de manera competencial a
partir del cinema.
Tots els infants de l’escola han
participat de la gravació del curtmetratge seguint tots els requisits
que precisa el cinema mut: ambientació, vestuari, música, humor,
interpretació, enquadraments,
velocitat de projecció, textos per
aclarir la trama, color...
El resultat ha estat un curt
de cinema mut molt emotiu on
l’alumnat i el professorat treballen
aspectes nadalencs a partir de la
cerca d’un tió que no apareix en
els diferents espais de la fàbrica
de Nadal. L’audiovisual, que ja ha
rebut moltes visites, es pot veure
a https://agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi.

L’Ajuntament ha finalitzat l’ampliació de l’illa de vianants i la setmana
passada va inaugurar la nova zona
preferent per a vianants. Als carrers que ja formaven part de l’illa
de vianants actual, ara s’afegeixen
el carrer de Llobateras, entre els
carrers del Doctor Turró i de Cal
Príncep; el carrer de Cervantes,
entre els carrers de Cal Príncep
i de Méndez Núñez; el carrer de
Balmes, entre els carrers del Pintor
Murillo i de Llobateras; i el carrer
del Doctor Turró.
Des de fa anys, el consistori
treballa per convertir el centre de
la ciutat en una zona amb prioritat
per a les persones que circulen a
peu. Després de la transformació
del centre produïda amb l’anterior ampliació de l’illa de vianants
(incorporació i transformació urbana del carrer de Maximí Fornés,
ampliació i connexió al Mercat
pel carrer de Magí Raméntol, i
connexió de les places Guardiet i
Catalunya), l’Ajuntament segueix
apostant per aquesta fórmula amb
aquesta nova ampliació de l’illa per
la zona dels carrers de Cervantes i

PEUGEOT SERVICE

El govern va inaugurar dijous passat l’ampliació de l’illa de vianants. / AjuntamentArtur Ribera

de Llobateras.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez,
ha destacat que aquesta ampliació
respon a la voluntat de millorar la
qualitat de vida els rubinencs: “Això
implicarà una disminució de les
emissions de gasos contaminants
i ajudarà a fer una ciutat més
saludable i sostenible. El que fem
és apostar per aquest camí. Una
ciutat on les persones ocupin l’eix
central de les polítiques en matèria
de mobilitat”.
La incorporació d’aquests nous
trams de carrers té un efecte im-

portant en la consolidació del tram
d’illa de vianants de l’avinguda
de Barcelona, ja que s’elimina el
principal focus de conflicte entre
cotxes i vianants a la cruïlla entre
l’avinguda de Barcelona i el carrer
de Llobateras.
La nova ampliació de la zona
per a vianants és una actuació
recollida al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Rubí,
que la covid-19 ha fet accelerar.
La situació actual de pandèmia va
portar el consistori a elaborar el
Pla Estratègic de Mobilitat de Rubí

desescalada covid-19, que es va
presentar en Junta de Portaveus
al maig. En el marc d’aquest pla, es
van adoptar tot un seguit de noves
mesures encaminades a reservar
espais per a la circulació a peu;
zones on els rubinencs i puguin
passejar mantenint la distància de
seguretat interpersonal.
Així, es va convertir en zona de
passeig l’avinguda de la Llana i el
passeig de la Riera, entre el camí de
Sant Muç i el pont de Can Claverí,
acció que s’ha tornat a impulsar
des de mitjans de novembre, ara
els caps de setmana; es va ampliar la zona destinada a voreres en
un tram dels carrers Magallanes
i Sant Josep per ampliar la zona
destinada a la circulació a peu; i
es van convertir 4 quilòmetres de
carrers en àrees de convivència
amb prioritat per a vianants.
Les sol·licituds de pas per accedir a la nova zona ampliada s’han
de tramitar a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (OAC) del Centre fins
al 31 de març.
Durant els primers mesos s’establirà un període informatiu per
tal que els nous usuaris i usuàries
puguin fer aquest tràmit.

OFERTA ESPECIAL

SOLO UNA PAUSA
Y SIGUE DISFRUTANDO AL VOLANTE

EN NEUMÁTICOS *
CITA Y PRESUPUESTO ONLINE EN OFERTAS.PEUGEOT.ES/POSVENTA/2X1-NEUMATICOS

*Oferta válida para clientes particulares propietarios de un vehículo de cualquier marca, consistente en un 50% de descuento por neumático de las marcas GoodYear, Michelin y Pirelli sobre la tarifa oficial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la
operación de sustitución de 2 o 4 neumáticos desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Consulte condiciones en los Servicios Oficiales Peugeot adheridos a la promoción y en www.peugeot.es

MOTORAUTO.
Gran Vía, .00
- Tel.:
00 000
00.Km.
www.motorauto.es
AUTO TALLER MORRAL
Ctra.
Molins
de00
Rei,
12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ | Tel. 93 588 28 19 - www.autotallermorral.cat

Us desitja Bon Nadal
i feliç any nou
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CENS ELECTORAL
El 14 de febrer hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, amb les mesures
necessàries per protegir la teva salut i la de tothom.
Per assegurar que podràs votar, ves al teu ajuntament o consolat, consulta les
llistes del cens i comprova que hi estàs inscrit i que les teves dades són correctes.
També ho pots consultar al web ine.es.
Per fer rectiﬁcacions i reclamacions tens temps del 28 de desembre al 4 de gener.

parlament2021.cat
#infoEleccions2021
Cost de la trucada: segons operadora.
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El Ple aprova licitar el nou contracte del bus
urbà amb un increment de les freqüències
La gratuïtat del servei, que va ser una promesa electoral del PSC,
no es contempla ara mateix, però no es descarta de cara al futur
redacció

El Ple ordinari de desembre,
celebrat aquest dimarts a
la tarda, va servir per tirar
endavant la licitació del nou
contracte del servei públic
de transport col·lectiu: el
bus urbà. Es tracta d’un dels
contractes més importants
que signa l’Ajuntament, que
tindrà una durada de deu
anys i que inclou el pagament durant aquest període de més de 60 milions
d’euros.
Segons va explicar el
regidor de Mobilitat, Rafael
Güeto, el nou contracte es
marca dos objectius prioritaris. Per una banda, augmentar en un 6% l’ús del
transport urbà, i de l’altra
reduir les emissions contaminants de la flota.
En el primer aspecte,
segons va avançar el regidor
socialista, s’augmentaran les
freqüències de pas en totes
les línies per tal que sigui

MOCIONS APROVADES
-[ERC] Per promoure el consum
responsable i l’economia local
Junta de Portaveus
-[Cs] Creació d’un espai
municipal de coworking.
Sí: PSC, ERC, ECP, Cs i VR

Abst.: AUP
-[AUP] Pel foment del sector
local de la restauració i l’ús
d’envasos reutilitzables
Junta de Portaveus

MOCIONS NO APROVADES
-[ERC] Per declarar persona non
grata el rei Felip VI
Sí: ERC i AUP
No: PSC, ECP i Cs
Abst.: VR

S’adquiriran nous vehicles per augmentar la freqüència de pas de les línies. / Arxiu-J.M.Montoya

més còmode i àgil l’ús del
servei. A més, s’incorporen
serveis especials que fins
ara estaven exclosos del
contracte, com ara un increment del transport públic en
episodis de contaminació, el
bus especial per Tot Sants

o el transport nocturn de
Festa Major. També s’estableix que s’haurà d’obrir una
oficina d’atenció a l’usuari a
la rambleta Joan Miró i una
renovació de les parades,
entre altres.
Pel que fa a la reducció

de gasos contaminants, Güeto ha explicat que s’afegiran
cinc vehicles a la flota fins a
arribar a 22 autobusos i que
de cara al 2030, quan finalitzi el contracte, tots seran
híbrids o elèctrics.
El contracte no recull

explícitament l’opció de la
gratuïtat del bus urbà, tal
com va prometre el PSC en
campanya electoral, però
tampoc es descarta. El que
sí que va explicar el regidor
Rafael Güetó és que hi ha la
possibilitat de fer modificacions per introduir el bus a
demanda.
La proposta va ser aprovada amb l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans
(Cs), Veïns per Rubí (VR) i
l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP). El regidor de
VR, Toni García, va criticar
la gestió que s’ha fet de la
flota i va recordar que, dels
vuit vehicles dièsel del bus

-[AUP] Per a la creació
d’una empresa pública de serveis
municipals
Sí: AUP
No: PSC, ECP i Cs
Abst.: ERC i VR

urbà, dos es van comprar fa
només tres anys. També va
lamentar que no es canviïn
les línies i se segueixi deixant sense transport públic
zones com Can Barceló o
amb un vehicle cada hora a
la urbanització de Sant Muç,
per exemple.
Per la seva banda, la
regidora de l’AUP, Betlem
Cañizar, es va mostrar preocupada per si en un futur
s’aposta per la gratuïtat
del bus urbà, ja que creu
que pot posar en perill la
sostenibilitat del consistori.
També va demanar que
s’introdueixi la perspectiva
de gènere en el contracte si
és possible.

L’Ajuntament estudiarà la promoció
d’envasos retornables en la restauració
redacció

ESCOLA DE SARDANES
FLOR DE NEU
ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA PERE BURÉS

NADAL - 2020
A partir de le setmana de Nadal, podrem gaudir de
ELS PASTORETS
Es podrán veure per internet a la web:

www.casalpopular.org
i a les xarxes socials

Ajuntament de Rubí

L’AUP va presentar al Ple
una moció per demanar a
l’Ajuntament que iniciï un
estudi per tal de promocionar envasos retornables
en el gremi de la restauració local. La regidora de
la formació assembleària,
Betlem Cañizar, va explicar
que l’objectiu d’aquesta
proposta és reduir els envasos d’un sol ús que amb la
pandèmia s’han multiplicat
i, d’aquesta forma, reduir
el sobrecost que suposen
els envasos per als restauradors. La proposta també
contempla fer iniciatives
de promoció dels envasos
retornables que servirien
per promoure la restauració
local. La moció va ser aprovada per Junta de portaveus
i el grup de treball per fer
l’estudi l’haurà de tenir
enllestit el 2021.
En canvi, l’altra moció
que presentava l’Alternativa
d’Unitat Popular, per demanar la creació d’una empresa pública per fer més àgil
la contractació de cara a la

gestió de serveis, no es va
aprovar. La idea de l’AUP és
que aquesta empresa faciliti
que serveis municipals, com
per exemple el control de
la zona taronja, es puguin
prestar a través de personal contractat pel mateix
Ajuntament, i no a través
de contractes externs.

L’Ajuntament
impulsarà un espai
de cotreball per
als emprenedors
Només l’AUP va donar
suport a la proposta, que
va crear molts dubtes legals
entre el govern. ERC i VR es
van abstenir, mentre que
PSC, ECP i Cs van votar en
contra.
Tampoc es va aprovar
una moció d’Esquerra que
volia declarar al rei Felip VI
persona non grata. Després
d’un llarg debat, el text
només va recollir el suport
d’ERC i l’AUP. La resta de
partits van votar en contra, excepte VR que es va
abstenir.

Impulsar un espai de cotreball
El Ple va aprovar una moció
de Ciutadans per crear un
espai de cotreball per ajudar els emprenedors a tenir
un lloc on poder treballar
o atendre els seus clients.
En els propers mesos, el
consistori valorarà la conveniència d’obrir un espai
públic que pugui fer aquesta funció. Tots els grups van
votar a favor, a excepció de
l’AUP, que es va abstenir
després que el PSC introduís una transacció per
recollir el projecte FabLab,
del qual, segons Cañizar, no
hi ha prou informació.
Pe r ú l t i m , to t s e l s
grups municipals van estar d’acord en una moció
impulsada per ERC per
fomentar el consum responsable i l’economia local. La moció proposa un
estudi d’hàbits de consum,
incorporar en la presa de
decisions el teixit comercial
i empresarial de la ciutat i
prioritzar acords contractuals amb empreses locals o
de proximitat.

Ple Municipal
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La zona blava deixarà d’existir a la
ciutat al febrer de l’any vinent
redacció

La zona d’estacionament de
pagament, coneguda com
a zona blava, passarà a ser
gratuïta i de rotació. L’objectiu és que, al febrer de
l’any vinent, aquestes places
passin a ser zona taronja, és
a dir, la ciutadania hi podrà
estacionar el vehicle sense
cap cost durant 90 minuts.
Actualment i des de l’inici
de la pandèmia, aparcar a la
zona blava de Rubí no té cap
cost, fet que no afavoreix la
rotació dels vehicles i dificulta l’aparcament al centre.
El Ple de desembre, que
es va celebrar el dimarts a la
tarda, va donar llum verda a
aquesta mesura, que va ser
aprovada per unanimitat,
però que no va escapar de
les crítiques d’alguns partits
de l’oposició, especialment
de Veïns per Rubí i l’Alternativa d’Unitat Popular. Les
dues formacions van criticar
que aquest servei s’externalitzi, ja que consideren que
es pot gestionar de forma
directa contractant treballadors.
La mesura aprovada
forma part del Pla de reactivació de ciutat i va en
la línia del que marca el Pla
de Mobilitat Urbana. És,
per tant, una mesura que
s’emmarca en la voluntat
d’avançar en un model de
ciutat sostenible.

La intenció és afavorir la
rotació i maximitzar l’ús de
cada plaça d’aparcament
sense que això suposi un
cost per a les persones usuàries.
El regidor de Mobilitat i
Accessibilitat, Rafael Güeto,
ha explicat les mesures que
es començaran a aplicar l’1
de febrer. Segons el responsable de mobilitat, aquesta
mesura “dona resposta a
una de les reivindicacions
del comerç local i de la ciutadania en general”.
Els horaris de la zona
taronja continuaran sent
de 9 h a 13.30 h i de 16.30
h a 20.30 h de dilluns a dissabte. Per fer ús d’aquestes
places, serà necessari obtenir l’aplicació Parkunload,
disponibles per a dispositius
Android i iOS.
A través d’aquest sistema, es podrà obtenir el
tiquet d’estacionament i
indicar l’hora d’arribada i la
de sortida. A més, a través
d’aquest servei es podrà
obtenir informació en temps
real de les places d’estacionament en zona taronja
disponibles.
En algunes zones de
càrrega i descàrrega s’implantarà també aquest funcionament. Aquests espais
mantindran la limitació d’ús
a 30 minuts, però serà necessari marcar l’entrada i la
sortida a través de l’aplicació
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Parkunload.
Els àmbits de càrrega
i descàrrega del carrer de
Prim, de Cal Gerrer, de Pau
Claris i de Sant Joan són les
zones de càrrega i descàrrega que incorporaran aquest
sistema.
Durant els primers mesos d’aplicació del sistema,
es posarà en marxa un període informatiu perquè les
persones usuàries s’habituïn
a les noves condicions d’ús.

La zona blava es convertirà al febrer en zona taronja o de rotació. / Arxiu

Condis La Serreta
Les millors ofertes
als millors preus
Ja poden fer els seus encàrrecs per a
Nadal, tot tipus de farciments!
HORARI DE FESTIUS:
Dia 24 de desembre OBERT de 9 a 14.30 h i 17 a 19 h
Dia 25 TANCAT
Dia 26 i 27 de desembre OBERT de 9 a 14 h

Bones festes a tothom!
HORARI de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
i de 17 a 20.30 h. Diumenges de 9 a 14 h

c. Sabadell, 41 - La Serreta
Servei a domicili Telèfon 93 697 18 02

ENTRADA: 5 EUROS
Venda d’entrades: https://teatrelasalarubi.koobin.cat/
Amb el suport:

Segueix per Facebook i Instagram
de Condis La Serreta les receptes!
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A

rrencava aquest 2020 amb una
multitudinària festa de Cap d’Any
al Celler i amb una cavalcada de
Reis que va omplir els carrers de la ciutat amb
milers de famílies en una nit màgica. Arribaven
bones notícies com la baixada dels preus de
l’aparcament de l’Hospital de Terrassa, l’anunci
de l’inici de les obres al Casino i de l’obertura
d’una seu d’Amazon que crearia nous llocs
de feina a la ciutat. No tot eren bones notícies, a principis d’aquest any que està a punt
de finalitzar, el futur incert dels més de 700
treballadors que la multinacional Continental
té a Rubí davant l’anunci de l’empresa que
volia tancar les dues plantes estava sobre la
taula i continuava el conflicte entre Rubí i la
Generalitat per intentar impedir l’obertura de
l’abocador de Can Balasc.
Mentrestant, ens arribaven notícies sobre el
que estava passant des del novembre a la Xina,
on un virus desconegut causava una estranya

Queridos Chapliners y padres,
Ante todo, espero que esta carta os encuentre
a todos bien de ánimo y de salud en estos
momentos difíciles y de incertidumbre.
Soy Thomas Frahm, propietario y fundador
de Chaplin´s Languages.
Me pongo en contacto personalmente con
todos vosotros para poderos explicar los motivos por los que os encontrásteis las puertas
cerradas en septiembre de nuestras escuelas
en Rubí y Cardedeu. Somos conscientes
que para algunos, esta carta llega con cierta
demora y también de las posibles molestias,
enfado o sosiego que nuestras acciones os
hayan podido ocasionar.
El 19 de junio mi compañera de vida,
de viaje y alma de este proyecto de 35 años,
nuestra querida Rose Fetherston ,falleció tras
una lucha larga contra el cáncer. Para todos
aquellos que la conocísteis, no hay mucho que
decir. Fue, es y será una persona muy especial

EDITORIAL

Anys i desenganys

pneumònia i moltes complicacions i acabava
resultant mortal per a moltes persones. Mentre
allà construïen hospitals en pocs dies per poder
atendre els malalts, aquí ens preparàvem per
gaudir d’un nou i multitudinari Carnestoltes i
d’una participativa festa del Dia d’Andalusia.
El virus ja s’estenia per Europa i començàvem
a mirar amb cert recel a Itàlia, on en poc temps
la situació sanitària era dramàtica.
Els viatges de final de curs a Itàlia
continuaven, les competicions esportives
també i vam arribar a celebrar el Dia de la
Dona, mentre que els comerços xinesos havien
abaixat persianes i els seus propietaris no ens

Cartes de la Ciutadania

en la vida de muchos, y así esperamos que
permanezca en vuestros recuerdos. Rose, la
teacher, Rosie, Rosa... siempre tenía cosas
buenas a decir de todo el mundo. Una persona
que se esforzaba cada día para apoyar, acompañar y muchas veces inspirar a sus alumnos,
su familia y a cualquier persona que necesitara
ayuda. Sin duda, una gran profesional, pero
sobretodo, humana, una gran persona que
siempre se aseguraba de brindarle a quien
fuera una sonrisa.
Sabemos que no somos los únicos que la
echaremos de menos.
Una de nuestras profesoras resaltó tras
su fallecimiento el “enorme impacto que mi
Rosie había tenido en miles de sus alumnos
“children”, “teens” y también adultos exigentes.
Rose abrió puertas, Rose enseñó habilidades
para la vida, las cuales cambiaron futuros o
inspiraron a muchos a cumplir sus sueños.
Hay dos tipos de profesores: los invisibles, de

El Tuit de la setmana				

22 de desembre

Ràdio Rubí 99.7 FM
@radiorubi997fm
Bona nit, #Rubicity
Avui és un dia molt
especial per a nosaltres
perquè es jubila Lídia
Juste. Història viva de
la ràdio local, la Lídia
ha picat pedra a la nostra emissora els últims 37 anys i
ens ha portat fins a on som ara. Des d’aquí agraïm la seva
feina, dedicació i amor!

Dipòsit legal: B 35129-1993

entenien.
El coronavirus ha estat, malauradament, el
gran protagonista de l’any 2020. Una pandèmia
que ens va obligar a decretar un estat d’alarma
excepcional i a tancar-nos a casa durant moltes
setmanes, mentre sentíem amb angoixa com
milers de ciutadans, especialment persones
grans o vulnerables, però no sempre, perdien
la vida. Els sanitaris lluitaven contra el virus,
sense equips de protecció, en centres sanitaris
saturats i en primera línia d’exposició. Els vam
aplaudir cada dia des del balcó, però haurem
de fer molt més.
Carrers buits, comerços i bars tancats,

Diari de Rubí © Tots els drets reservats
Edita: Meztizo Comunicació
Contacte: meztizocomunicacio@gmail.com
Publicitat: meztizopublicitat@gmail.com
(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades i inserides en les seves pàgines.
La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

cuyas enseñanzas nos olvidamos tan pronto
salimos de clase y aquellos profesores que
recordamos porque, de manera totalmente
desinteresada o incluso sin ser conscientes,
brillan. Rose era así: su luz brillará para
siempre para aquellos que tuvimos la suerte
de tenerla en clase o en sus vidas. Me gustaría
que celebremos todos esa luz de Rose.
Rose y yo fundamos Chaplin’s School en
1984 y desde entonces hemos estado impartiendo clases en Rubí, Cardedeu, Sant Antoni
de Vilamajor, Barcelona e Irlanda. Siempre
con la pasión, ilusión, cariño y el mayor respeto posible. Actualmente, algunas de las segundas generaciones ya venían a estudiar con
nosotros a la escuela; algo que nos enorgullece
y que agradecemos enormemente.
Debido a nuestra pérdida y el sufrimiento
que abiertamente estamos pasando, nuestro
proyecto educativo se ha parado durante un
tiempo, pero sigue allí y os puedo asegurar

prohibició de sortir al carrer, tocs de queda,
reunions limitades, atur, incertesa... El 2020
està a punt de marxar. Ens queda passar un
Nadal, unes festes diferents on tothom hauria
de ser responsable. La vacuna està a punt
d’arribar i tot i que trigarà uns mesos fins que
el conjunt de la població pugui estar vacunat
és una esperança de cara al 2021.
L’any acaba i ens deixa moltes pèrdues
de vides humanes, moltes famílies que han
vist agreujada la seva vulnerabilitat social
i econòmica, molt més atur, moltes més
necessitats socials, però confiem que el 2021
arribi amb molt bones notícies com ara el
control de la covid-19 i la recuperació d’una
certa normalitat que permeti reconstruir tot allò
que aquest virus ha destruït més enllà de l’àmbit
sanitari. Fins a aquest moment, recordeu que
cal ser responsable. I amb aquesta recomanació
aprofitem per desitjar-vos unes bones festes
nadalenques i una millor entrada d’any.

que volverá a surgir, de otra manera y teniendo a Rose presente en nuestras almas.
No perderemos nuestra esencia de siempre,
que es el cariño y la pasión por enseñar y
acompañar a todos los que han confiado y
confían en nosotros en esta aventura que se
llama “aprender”.
Esperamos que podáis entender nuestra
decisión y, de todo corazón, me gustaría daros
las gracias de parte de Rose, Alex (nuestro
hijo, actualmente en Irlanda) y mías por todos
estos años de apoyo y el haber confiado en
nosotros durante todos estos años.
Esperamos poder volveros a ver muy
pronto cuando llegue el momento.
Muchos recuerdos a todos y un fuerte
abrazo.
See you soon!
Thomas Frahm Schlee
CEO& Founder

Opinió

11

Dijous, 24 de desembre de 2020

Tancant etapes

Marta Ribas Frías
Diputada d’En Comú
Podem al Parlament

Amb la dissolució del Parlament de Catalunya els
propers dies, tanco una
etapa de vuit anys com a
diputada a la cambra legislativa catalana. Per decisió
personal, no formaré part
de les llistes electorals d’En
Comú Podem per a les
pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
Han estat vuit anys intensos i molt complicats
políticament al país... però
ha estat un honor i una gran
experiència personal. N’he
après molt, de tants temes,
de tantes situacions viscudes i de tanta gent... i tot
plegat m’ha fet créixer, com
a política i com a persona.
He tingut el plaer
d ’haver-me encarregat,
durant aquests anys, de
temes d’igualtat, d’infància,
d’Afers Socials, de Salut,
de defensa del món local,
de control dels mitjans de
comunicació públics... i

d’haver intentat traslladar al
Parlament reivindicacions
de tot tipus, de Rubí i de la
comarca.
Me’n vaig contenta per
haver incidit, ni que sigui
una mica, en millorar condicions de vida de la gent.
A través del treball en lleis
com la d’igualtat entre dones i homes, la d’eradicació
de la LGTBIfòbia, la llei
de la Renda Garantida de
Ciutadania, els canvis fets
a les lleis de la CCMA o la
del CAC o la incidència feta
també des del Parlament
per a que a l’Estat es reguli
l’eutanàsia.
I del darrer any m’emporto la satisfacció d’haver
deixat aprovada una llei per
a garantir l’atenció de la
salut bucodental des del sistema públic, o el treball per
a que existeixi un projecte
pilot de Casa dels Infants
per a atendre els nens i
nenes víctimes de violències
sexuals, o un programa per
a l’educació sexual i afectiva
a totes les escoles i totes les
etapes educatives. És només

un petit resum de la molta i
diversa feina feta en aquests
anys.
Sigui com sigui deixo
molts temes pendents dels
quals he treballat insistentment: no s’ha renovat
els òrgans de govern de la
CCMA, no s’ha arribat a
aprovar un nou decret de
llistes d’espera en la salut
–tot i haver-lo treballat per
dos cops amb el Govern-,
no hem estat capaços de
posar en marxa la comissió
d’investigació sobre els
casos d’abusos sexuals a
infants en centres educatius,
seguim sense llei electoral
catalana i sense llei de Governs Locals, tot i haver-ho
intentat reiteradament en
aquests 8 anys, ni s’està
aplicant cap mesura efectiva
de reducció dels alts índexs
de pobresa infantil al nostre
país.
Vull pensar que les properes eleccions seran un
punt d’inflexió que permetin acabar amb el bloqueig
polític dels darrers anys a
Catalunya que tant de mal

ha fet, en tants sentits. La
ciutadania decidirà. Però
des de la perspectiva privilegiada d’haver-ho estat
vivint des del Parlament,
sé que cal un canvi més
que mai. Jo hi seguiré empenyent i col·laborant, ara
des de la base.
No vull acabar sense
agrair enormement el suport a tota aquella gent
que m’ha fet confiança en
aquests anys: a la gent d’Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) primer, amb qui vaig
iniciar la meva trajectòria
com a regidora a Rubí i després al Parlament, i darrerament a la gent de Catalunya
En Comú i a la de Podem.
I agraïment també als i les
votants i als centenars de
persones i col·lectius amb
qui he treballat i col·laborat.
Espero haver-vos representat com us mereixeu.
Sort i ànims als quals seguireu representant-nos des
del Parlament. Hi ha molta
feina a fer i venen temps en
què cal, més que mai, molta
i BONA política.

Nadal atípic
Josep Abarca

Enguany el Nadal serà recordat com el més trist
de la història, però, d’altra
banda, encara podria ser una
oportunitat per a tots els
éssers humans per a reflexionar i crear les condicions
perquè la societat del futur
sigui millor, més igualitària.
Que les discriminacions es
redueixin, desapareguin, i
per tant, que tothom pugui
viure en les condicions de
dignitat que tota persona
humana mereix.
L’any 2011 a l’Administració Nacional de l’Aeronàutica i de l’Espai va
celebrar trenta anys d’investigacions espacials. Durant
aquest temps, van enviar
més de 335 persones més
enllà de l’atmosfera terrestre per construir l’estació
espacial. La raça humana
ha invertit grans quantitats
de temps i diners fins i tot
la pèrdua d’algun astronauta
per poder estudiar la immensitat de l’univers, quina
llàstima! Amb les necessitats

que tenia a la terra.
El dia 24 d’octubre del
1945, en aquesta data 51
països van crear les Nacions
Unides per mantenir la pau i
seguretat i pogué garantir el
compliment i promoció dels
drets humans. Des del meu
punt de vista, primer s’hauria de resoldre els problemes
bàsics, l’educació, la sanitat,
la fam, etc. i després ja veuríem el que es podria fer.
M’agradaria un món on
treballar fos un goig i no una
obligació, on per respirar no
necessitem mascaretes, on a
més de menjar, poguéssim
somriure.
Voldria un món sense
tensions, on la guerra no
existís, on la vida no fos
maltractada, on la mainada
pogués jugar, riure i córrer,
voldria un món més proper,
on poguéssim donar-nos les
mans els uns als altres, on
poguéssim contagiar-nos
d’esperança i ens poguéssim sentir com a germans.
Aquest seria el meu desig
per aquest Nadal tan atípic.
Aprofito per desitjar BON
NADAL a tothom!

COM PROTEGIR-NOS DE LA
COVID-19 EN EL DIA A DIA?
Per tenir un dia a dia més segur davant de la COVID-19, abans de fer qualsevol activitat, és molt
important tenir en compte aquestes recomanacions per poder minimitzar el nivell de risc de contagi.

C

M

Y

MILLOR A
L’EXTERIOR
QUE A
L’INTERIOR

MILLOR DINS LA
TEVA BOMBOLLA
QUE FORA

MILLOR
PERSONES
DE RISC BAIX
QUE DE
RISC ALT

MILLOR POC
TEMPS
QUE MOLT
TEMPS

MILLOR AMB
POQUES PERSONES
QUE AMB
MOLTES

CM

MY

CY

CMY

K

I RECORDA, SEMPRE:

INFORMA-TE'N A CANALSALUT.GENCAT.CAT
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Especial Nadal

Dijous, 24 de desembre de 2020

El Concert Nadalenc de Sardanes servirà
per presentar el nou àlbum dedicat a Rubí
Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
IA
per a la seva llar.
ANT %

100

GAR

SERVEI A
TOT EL VALLÈS

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

redacció

El Foment de la Sardana
organitza la 41a edició del
Concert Nadalenc de Sardanes, que ha pogut mantenir tot i la difícil situació
sanitària que vivim. A més,
l’actuació musical servirà
per presentar el nou CD
‘Sardanes dedicades a Rubí.
Volum 7’.
L’espectacle serà al teatre municipal La Sala l’1 de
gener a les 18.30 h i l’entrada tindrà un cost de 5 euros
i es pot comprar a través del
web https://teatrelasalarubi.
koobin.cat.
El concert nadalenc
anirà a càrrec de la cobla
Jovenívola de Sabadell sota
la direcció de Jordi Figaró
i amb Denis Rojo com a
solista al flabiol.
Durant la primera part de
l’espectacle es podran escoltar les sardanes ‘A Rubí, ara
i sempre’, d’Antoni Guinjoan; ‘Va per tu, Manel’, de
Josep Antoni López; ‘Bogeries Rubinenques’ (flabiol),
de Lluc Vizentini; ‘Sant

L’any passat el concert va tenir lloc al Casal Popular. / Arxiu-J.M. Montoya

Antoni a Rubí’, de Jaume
Cristau; ‘30 anys junts’, de
Carles Santiago; i l’estrena
‘Jardins de l’Ateneu’, de
Jordi León.
Durant la segona part,

les composicions que s’escoltaran seran ‘25 anys
màgics’, de Luis Alcalà
i triada sardana de l’any
2019; ‘La nit de Nadal’, de
Josep Grivé; ‘La pallaresa’,

de Conrad Saló; ‘Camí de la
UNESCO’, d’Anna Abad;
‘Cantant l’amor’, de Josep
VIcens i Juli ‘Avi Xaxu’;
i ‘Nadal Montserrat’, de
Xavier Ventosa.

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.

Espectacle de valsos i danses al teatre La Sala
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

L’Orquestra Simfònica del Vallès serà
l’encarregada un any més de posar les
notes del clàssic Concert de valsos i danses d’Any Nou, que tindrà lloc a La Sala
el 30 de desembre a les 20.30 h. Sota la
direcció de Xavier Puig i amb la soprano
Irene Mas Salom, l’espectacle oferirà els
clàssics valsos típics dels concerts d’any
nou europeus, des de l’opereta vienesa
fins a la sarsuela catalana. L’aforament
de La Sala estarà limitat al 50% i les
entrades, que es poden adquirir a través
del web https://teatrelasalarubi.koobin.
cat, tenen un cost de 20 euros. / DdR

Local y Nacional
Sr. Aguilar
Licencia nº 11

T. 653 504 128

PROPORCIONAMOS
PERSONAL
Para servicio doméstico a
precios económicos con
ref. y exp. Atención para
personas mayores y
niños. Fijas e interinas.
699 356 464 - 93 697 13 25

La Simfònica del Vallès tornarà a Rubí pel tradicional concert. / Cedida
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Tot a punt per la representació
L’Home dels Nassos visitarà el Mercat
d’Els Pastorets, que enguany arribaran Municipal el darrer dia de l’any
rEDACCIÓ
al públic a través d’Internet
Especial Nadal

rEDACCIÓ

El clàssic de Josep M. Folch
i Torres es podrà tornar a
gaudir durant les festes na·
dalenques de Rubí a través
de la tecnologia digital.
La situació extraordinària
derivada del coronavirus no
ha impedit al Grup Escènic
del Casal Popular, l’Escola
de Sardanes Flor de Neu
i l’Escola de Música Pere
Burés mantenir la represen·
tació d’Els Pastorets, que es
farà en format virtual.

Dijous, 24 de desembre de 2020

Els Pastorets és una de
les activitats més antigues
que es fan a Rubí per ce·
lebrar el Nadal, juntament
amb l’exposició de Diora·
mes de Nadal, que també
s’ha pogut mantenir amb
un canvi de format.
En aquesta ocasió, els
Pastorets Confinats tindran
una versió més reduïda, per
la impossibilitat que hi ha
hagut durant molts mesos
d’assajar. Habitualment,
l’equip del Casal Popular
començava els assajos a

Els Pastorets se sumen a les noves tecnologies i tornaran de forma
virtual. / Arxiu - Mariona López

l’octubre per tenir-ho tot a
punt per a finals de desem·
bre. Montserrat Comellas,
presidenta del Casal Popu·
lar, ha explicat que “és una
representació més reduïda,
però sense que falti cap de
les escenes principals i per
descomptat, també amb
les nostres cobles, sempre
irònicament respectuoses i
simpàtiques”.
L’altre gran canvi és
que el públic no estarà al
Casal Popular, sinó que
podrà seguir l’obra de teatre
a través de la web www.
casalpopular.org i de les
xarxes socials de l’entitat
(Twitter, Facebook i Insta·
gram). A més, entre totes les
persones que segueixin els
Pastorets a través d’internet
se sortejarà un pernil.
Un cop passat el Nadal,
per la setmana de Reis, serà
el moment de la posada en
escena d’Els Dimoniets,
que també es podrà se·
guir a través del web del
Casal Popular i les xarxes
socials.

Els Gegants de Rubí fa·
ran possible que l’Home
dels Nassos visiti el Mercat
Municipal el pròxim 31 de
gener, el darrer dia de l’any,
tal com marca la tradició.
Entre les 11 h i les 13 h,
aquest personatge estarà a
l’equipament comercial i
també pels voltants.
L’Home dels Nassos és
un personatge que té tants
nassos com dies té l’any i
que, enguany, si les mesu·
res sanitàries ho permeten,
es passejarà pel Mercat. La
gent haurà de respectar la
distància de seguretat i la
resta de normes per fer que
el passeig d’aquest mític
personatge català sigui to·
talment segur.
Els gegants traslladaran
la seu
D’altra banda, els Gegan·
ters de Rubí amb la col·
laboració de l’Ajuntament,
estan treballant pel trasllat
de la seva seu, que actual·
ment està situada al carrer
Dant. El nou local, que està

L’Home dels Nassos es passejarà pel Mercat. / Arxiu

previst estrenar durant el
2021, serà més cèntric. De
cara a la inauguració, està
previst fer una jornada de
portes obertes perquè tothom
pugui visitar-la, sempre que
les restriccions sanitàries ho
permetin.
Enguany, l’entitat tanca
un any en què solament ha
pogut participar en tres acti·
vitats fora de la ciutat: a Ca·
brera de Mar (gener), a Sant
Llorenç Savall (febrer) i al

Prat de Llobregat (març).
Pel que fa a les activitats
al municipi, els gegants
només es van poder deixar
veure el 29 de juny, per la
Festa Major de Sant Pere,
en un dels pocs actes festius
que es van poder organitzar
per la festa gran de la ciutat;
i per la Festa Major de Sant
Roc, quan es va presentar
la nova indumentària de
quatre dels deu capgrossos
de l’entitat.

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

El Boss D.R.I.
EMPRESA DE REFORMAS

Reformamos tu casa
con gusto y precio justo.

Mármoles
Martínez
Peralta

Cocinas, baños, parquet,
instalaciones eléctricas, etc.

NUEVA
TEMPORADA
Otoño - Invierno
“Quien reforma en Boss no
se equivoca, es el Boss”

T. 623 22 65 54

c/ Lluís Ribas, 6
(Esq. Bartrina)
T. 93 699 93 51

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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Agenda Cultural
Els Pastorets
A partir del Nadal les representacions d’Els Pastorets es podran seguir
a través del web www.
casalpopular.org i de les
xarxes socials del Casal
Popular.
······································
DIJOUS
24 DE DESEMBRE
Espectacle itinerant: Tió
gegant
A les 11 h a la Zona centre.
Contes i rondalles: ‘Una
de pastorets!’
A les 11 h i a les 13 h a la
Carpa de la pl. Dr. Guardiet. Entrades exhaurides.
Espectacle itinerant: Tió
gegant
A les 17 h a la Zona centre.
Contes i animació: ‘Tocats
per Nadal!’
A les 11 h i a les 19 h a la
Carpa de la pl. Dr. Guardi-

Cultura

Dijous, 24 de desembre de 2020

·······································
Divendres
3 DE gener

et. Entrades exhaurides.
·······································
Divendres
25 DE DESEMBRE

equipament

La Biblioteca obre les aules d’estudi
durant els caps de setmana coincidint
amb l’època d’exàmens

Sóc feliç
Concert-espectacle de Dàmaris Gelabert
A les 12 h al Teatre La Sala
Preu: 6 €

La nena dels pardals
Un espectacle familiar de la
companyia Teatre al detall
A les 18.30 h al Teatre La
Sala. Preu: 6 € / 5 € (socis)
·······································
Dimecres
30 DE DESEMBRE

Exposicions
Els vents de l’Est
Fotografies d’Eva Parey
sobre la diàspora romaní.
Fins a l’11 de gener a la
Biblioteca.

Concert de valsos i danses
Orquestra Simfònica del Vallès. A les 20.30 h al Teatre
La Sala. Preu: 20 €

Dues mirades
Fotografia de Mercà Ramírez i pintura de Magda
Cano. Fins al 31 de gener
a l’Espai Expositiu de
l’Antiga Estació.

·······································
Divendres
1 DE gener
La Trocalleria
A les 10.30 h a la Plaça del
Doctor Pearson

Rubí Rock
Mostra fotogràfica de
Joan Díez sobre grups de
rock dels anys 80 relacionats amb Rubí. Fins al 31
de gener al Castell.

41è Concert Nadalenc de
Sardanes
A les 18.30 h al Teatre La
Sala. Preu: 5 €

Aula d’estudi a la Biblioteca Municipal. / Cedida

rEDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Martí Tauler ha obert aules
d’estudi per tal que els
alumnes que estiguin en
època d’exàmens tinguin un
espai específic per a poder
estudiar amb tranquil·litat
i sense molèsties fora de
l’horari habitual de l’equipament.

Les aules van obrir
aquest dissabte i diumenge i tornaran a obrir el 27
de desembre de 10 h a
14 h i de 16 h a 20.30 h.
Del 28 al 30 de desembre
obriran de 16 h a 20.30 h.
També obrirà tots els caps
de setmana de gener, els
dissabtes de 16 h a 20.30 h
i els diumenges de 10 h a 14
h i de 16 h a 20.30 h.

La Biblioteca va reobrir
les seves portes el 15 de
desembre amb aforament
limitat. Actualment, està
en funcionament el servei
de reserva i préstec de
documents i recerca bibliogràfica i les activitats i clubs
de lectura en format virtual.
També es pot tenir accés al
fons i sales d’estudi i accés
als ordinadors.

solidaritat

Rubí aconsegueix recaptar més de 4.000 euros per La Marató de TV3
Centres educatius, entitats
i veïns de Rubí s’han sumat
a la causa de La Marató de
TV3 que enguany ha recollit
fons per a la investigació de la
covid-19. La iniciativa, que ha
tingut lloc aquest diumenge,
ha comptat amb la celebració, un any més, de La Marató
de Contes. La proposta, que
organitza La Xarxa, s’ha celebrat al teatre municipal La
Sala i ha aconseguit reunir
uns 800 euros, segons dades
de l’Ajuntament. La Biblioteca Mestre Martí Tauler

també ha sumat esforços a
través de la venda de llibres
a un euro l’exemplar. La iniciativa es va posar en marxa a
l’octubre i des d’aleshores ha
reunit 300 euros. Per la seva
banda, el Centre d’Atenció
Primària (CAP) Sant Genís ha
aprofitat la campanya de vacunació de la grip d’enguany
per recollir fons i va recaptar
420 euros.
La merceria Tot Labors
també ha elaborat una manta
col·laborativa de patchwork
entre la seva clientela. Amb

les butlletes per sortejar el
producte final, han recollit
960 euros.
Pel que fa als centres
educatius, l’escola Montessori ha desenvolupat projectes
de treball al voltant del virus.
D’un d’aquests projectes ha
sorgit la creació d’un producte innovador: els salvaorelles
per mascaretes. D’aquesta
manera, han recollit 240
euros. L’Escola Montserrat
ha realitzat amb un vídeo
de l’alumnat i el professorat
de la cançó del programa

d’aquest any: ‘Serem més
forts!’ Això ha permès recollir
406 euros.
L’institut L’Estatut ha
buscat donacions a través
de l’elaboració de cartells i
vídeos que han fet arribar
a la comunitat educativa i
finalment, l’escola Maristes
ha participat en el concurs
‘Pinta La Marató’ i ha posat
en marxa la venda de llapis
i xapes amb el seu disseny.
Amb aquesta proposta, el
centre ha reunit 1.025,21
euros. / DdR

La Marató de contes va oferir una edició molt especial. / Ajuntament

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

Esports
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Dijous, 24 de desembre de 2020

Atletisme | Campionat

futbol | equipament

waterpolo | divisió d’honor

Aketza Sumell
queda vuitè
al Campionat
d’Espanya en salt
d’alçada Sub-16

L’Olímpic Can Fatjó estrenarà coberta
de tribuna a principis del 2021

El Natació Rubí tanca l’any
esportiu amb bons resultats
en les competicions estatals

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i els regidors de Planejament Urbà, Rafael Güeto;
d’Esports i Obra Pública,
Juan López; i de Projecció de
la Ciutat, Moisés Rodríguez,
han visitat les obres de la
coberta de la tribuna del CF
Can Fatjó, acompanyats de
representants del club.
Els treballs, que van començar al juliol, permetran millorar el confort de
la instal·lació esportiva.
L’actuació consisteix en la

construcció d’una coberta
que donarà ombra a la part
central de la grada del CF
Olímpic Can Fatjó, alhora
que també protegirà del sol
i la pluja els accessos als vestidors i al bar. Les obres de
fonamentació de la coberta
i la col·locació de l’estructura
metàl·lica ja han finalitzat.
La coberta té aproximadament 640 m2 i incorporarà
il·luminació led. Anirà folrada a la part inferior amb
planxes de policarbonat de

Sumell, a la prova. / Cedida

L’atleta de la Unió Atlètica
Rubí (UAR), Aketza Sumell,
ha quedat en vuitena posició
en el Campionat d’Espanya
Sub-16 de pista coberta
que es va celebrar entre el
19 i el 20 de desembre a
Madrid. Sumell ho ha fet en
la disciplina de salt d’alçada
després d’aconseguir una
marca d’1,70 m. / UAR

Un moment de la visita d’obres. / Ajuntament de Rubí – Artur Ribera

diferents tonalitats, convertint així l’estructura en un
element vinculat a la proposta ‘Color’. Les obres també
connectaran els desaigües
de la coberta a la xarxa de
clavegueram general.
Les obres de la coberta
de la tribuna del CF Can
Fatjó formen part del Pla
d’inversions financerament
sostenible (PIFS) i les executa
l’empresa Serveis Integrals
360 Plus per un import de
380.000 euros. / DdR

El Club Natació Rubí (CNR)
tanca l’any esportiu amb
bons resultats en les competicions nacionals que
estan disputant els primers
equips de waterpolo del
club.
Per una banda, el Sènior
Femení, dirigit per Manel
Llobregat, va començar la
segona volta de la fase de
grups de la Divisió d’Honor
Femenina, enfrontant-se al
segon classificat, el CN Terrassa de Bea Ortiz. Va ser
un partit molt igualat que
va acabar amb una victòria
molt ajustada a favor de
l’equip egarenc (11-13).
Cal destacar els 7 gols
materialitzats per la jugadora rubinenca Elena
Ruiz. L’equip femení finalitza l’any amb molt bones
sensacions, just després
del partit realitzat davant
d’un equip que té com a
objectiu assolir el campionat. D’aquesta manera les
waterpolistes rubinenques

acaben l’any en la quarta
posició de la classificació,
amb el convenciment de
poder assolir els objectius
establerts a principi de
temporada.
Per la seva part, el primer equip absolut masculí
acaba el 2020 com a líder
de la classificació del grup
A de Primera Divisió Nacional, després de superar
el CN Premià amb un ajustadíssim 15-16, en el partit
ajornat de la 3a jornada.
Els nois de Rui Thiago
estan protagonitzant una
magnífica primera volta,
imposant-se als seus adversaris amb contundència.
Tots dos partits es van
poder veure a través de la
web del club i es poden reviure a directes.cnrubi.cat.
Finalment, el Club Natació Rubí desitja a tothom
unes bones festes i dona
les gràcies pel suport que
ha rebut durant tot aquest
any 2020. / CNR

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

100 €

Dcto.

Implatología*
Ortodoncia
estética dental

Válido hasta el 31/12/2020
*A partir de
2 implantes. En tratamientos de 1 implante:
50 euros de descuento

AV. CAN CABANYES 9, LOCAL 1
660 89 47 82 - 936 11 48 31

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

MERCERIA

Pem ﬁl a l’agua

Ha estat un any molt difícil per a tothom. Des de
Merceria Juanita volem agrair-vos a tots la paciència,
el suport, el temps i sobretot la confiança dipositada
en els petits comerços.
Reiterem el nostre compromís amb cada client per
a esforçar-nos a donar-te un bon servei l’any vinent,
amb la qualitat, la dedicació i l’esforç de sempre.

TEIXITS • CONFECCIÒ
LLAR • ARRANJAMENTS
BUGADERIA • BRODATS

Juanita Merceria us desitga a tots
que l’esperit del Nadal us porti esperança,
felicitat, salut i amor.
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I recorda...

ENS HEM
TRASLLADAT!
Ens trobaràs a Carrer Lluís
Ribas, 33, 08191 Rubí.
644 70 79 60
93 699 07 09

www.merceriajuanita.es

confeccionsjuanita@gmail.com
@juanitamerceria

