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www.diariderubi.com
iNFormaTiu SeTmaNaL iNdePeNdeNT i GraTuÏT  
imPrÈS eN PaPer ecoLÒGic 100% recicLaT

SORTEIG 

del PREMI de  

 300€*

*L’hora pot estar subjecte a modi�cacions. Premi repartit en 30 vals amb un valor de 10€ cadascun.

El proper divendres 4 de desembre 
a les 12 h* al Mercat Municipal 
a través d’un directe d’Instagram

Molta sort a tots i a totes!
@aamercatmunicipalrubi

@diariderubi

Ofertes i 
promocions 
exclusives 
a la teva 
butxaca

Talonari 
de Rubí

COMPRANT A RUBÍ 
 TOTS GUANYEM!

SETEMBRE-NOVEMBRE 2020

El Talonari de Rubí
Ofertes i promocions exclusives a la teva butxaca!

Veïns de Rubí i Sant Cugat s’uneixen per exigir un 
projecte de parc periurbà al camp de golf abandonat

Plataforma veïnal per reconvertir 
el camp de golf en un espai públic

L’Ajuntament 
desallotja els 
horts il·legals 

del torrent 
dels Alous

La cultura local 
es reactiva 

després que 
s’aixequin les 
restriccions
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commemoració 
virtual del 
Dia contra 
la violència 
masclista

Gairebé 
un miler de 
rubinencs 

demanen ajuts 
pel lloguer
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Pàg. 7

cribratge massiu a Rubí per detectar 
casos assimptomàtics de covid-19

actualitat - Pàgina 2



s’encarrega de l’execució de 
la PCR.

Pel que fa als resultats, 
s’enviaran per SMS i es po-
dran consultar al portar 
digital La Meva Salut. Els 
casos positius seran contac-
tats pels equips d’atenció 
primària, que en faran el 
seguiment oportú.

El Departament de Sa-
lut convida la ciutadania a 
participar activament en 
les proves, que es fan per 
aturar l’extensió del virus 
i assegurar que persones 
infectades no el transmetin a 
altres persones. Es tracta de 
detectar el màxim possible 
de persones infectades, ja 
que algunes són asimpto-
màtiques i, sense saber-ho, 
poden transmetre el virus a 
la seva família, amics i altres 
persones del seu entorn. 

Les proves per a la de-
tecció de la COVID-19 a les 
persones amb símptomes 
es continuen fent als centres 
d’atenció primària.
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La ciutadania respon i participa massivament 
en el cribratge per detectar la covid-19

les farmàcies actuen com 
a punts de derivació i 
conscienciació de la covid

Fins a 19 farmàcies de Rubí 
actuen com a punts de 
derivació, informació i cons-
cienciació sobre la covid-19 
en el marc d’un projecte 
impulsat pel Servei Català 
de la Salut i el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona 
amb el suport de l’Ajunta-
ment. La iniciativa té com a 
lema ‘A Rubí, aturem junts la 
cadena de transmissió de la 
covid-19’.

Els professionals far-
macèutics, com agents de 
salut de primera línia dins la 
xarxa sanitària, s’afegeixen 
d’aquesta forma a la resta 
de professionals sanitaris 
per treballar de manera co-
ordinada i conjunta contra 
la pandèmia. L’objectiu del 
projecte és que les farmà-
cies comunitàries es con-
verteixin en un punt de de-
rivació de la ciutadania als 
centres d’atenció primària 
–gràcies a la seva expertesa 
en la detecció de possibles 
contagis de covid-19– i que 
també facin tasques d’in-
formació i conscienciació, 
donant resposta a les pre-
guntes més freqüents de la 
població, com poden ser les 
relacionades amb els símp-
tomes i el seu tractament, 

SMS a les persones candida-
tes a fer-se la prova amb una 
proposta de data concreta. 
Els usuaris d’aquest centre 
d’atenció primària que no 
rebin el missatge podran 
acostar-se igualment a la 
Biblioteca per fer-se la prova. 
És important que tothom 
porti la targeta sanitària per 
facilitar el tràmit.

Un equip de 10 persones 
de la Creu Roja s’encarre-
guen d’ordenar les cues al 
carrer i vetllar perquè no es 
produeixin aglomeracions, 
de rebre la ciutadania a 
l’equipament, comprovar 
que es compleixen totes 
les mesures de protecció 
individual i d’acompanyar 
les persones fins al lloc de 
realització de la prova. El 
Banc de Sang i Teixits és qui 

o amb les accions que cal 
adoptar si s’ha estat en con-
tacte amb un cas positiu. A 
causa de la crisi sanitària, els 
professionals de la sanitat 
han hagut de replantejar i 
adaptar els seus fluxos de 
treball i aplicar protocols 
nous per donar assistència 
a les necessitats de la ciu-
tadania de manera segura. 
El personal farmacèutic, 
per la seva proximitat a la 
població, també s’ha vist 
immers en aquests canvis, 
amb l’objectiu de garantir 
l’assistència sanitària a la 
ciutadania.

El projecte d’actuació 
amb els farmacèutics comu-
nitaris es va posar en marxa 
de manera pilot a Terrassa el 
setembre. Ara arriba a Rubí 
amb una implicació majo-
ritària dels professionals 
farmacèutics. En cas que 
el professional farmacèutic 
sospiti que alguna de les 
persones ateses pot estar 
contagiada o haver estat 
en contacte estret amb un 
cas positiu, omplirà un full 
de derivació que el ciutadà 
o ciutadana haurà de lliurar 
al personal sanitari del seu 
centre d’atenció primària. 
/ DdR

rEDAcciÓ

El Departament de Salut 
va iniciar dimarts un cri-
bratge massiu per detectar 
positius de covid-19 entre 
els ciutadans de la zona de 
referència del CAP Anton 
Borja. Es tracta d’una nova 
estratègia que ha impul-
sat el departament amb la 
col·laboració del Servei de 
Vigilància Epidemiològica 
del Vallès, el Banc de Sang 
i Teixits, el Consorci Sanitari 
de Terrassa i l’Ajuntament 
de Rubí. D’aquesta forma, es 
busca detectar nous positius 
de coronavirus per poder 
controlar amb rapidesa la 
transmissió del virus.

L’actuació preventiva, 
que s’allargarà fins diven-
dres, té lloc a la Biblioteca 
Mestre Martí Tauler, ubi-
cada al carrer Aribau, 5. La 
població a la qual va dirigida 
aquest cribratge són els 
majors de 16 anys de la 
zona que correspon al CAP 
Anton Borja. L’equipament 
està obert de 9.30 h a 14 h i 

de 15.30 h a 21 h per fer les 
proves PCR, que van a càrrec 
de professionals del Banc de 
Sang i Teixits. El primer dia 
del cribratge, el dimarts, Sa-
lut va informar que hi havien 
participat 1.400 rubinencs.

Des del centre sanitari 
Anton Borja s’ha enviat un 

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

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

Tel. 93 588 63 79 · C/Lluís Ribas, 1 Rubí

Fauna L’Amistat
ES TRASPASSA interessats trucar al 665 943 878

Tot allò necessari per a la seva mascota!
Disposem de nimfes papilleres - Gossos per encàrrec.

Aquario lia    Rossegadors         OcellsAquario lia    Rossegadors         Ocells

Nº ZOOLÓGICO:B-2200481

la creu roja dona suport en l’organització del cribratge. / Ajuntament de rubí - lali Puig)

El treball comunitàri de les farmàcies pot ser molt útil per orientar 
i aconsellar la població. / Ajuntament

El cribratge es fa a 
la Biblioteca amb 
els usuaris del 
cAP Anton Borja

El personal del Banc de Sang està realitzant les proves. / c. Franganillo
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MAGNÍFIC 
BAIXOS-DÚPLEX 

SEMINOU AMB ENTRADA 
INDEPENDIENT

3 hab., 2 hab. en planta i 
una altre a la planta 
inferior. Sup. 75m2. 

Terrassa 26m2. Piscina 
comunitària. Calefacció 

gas natural i aire condicio-
nat al menjador. 

Zona Ca n´Oriol-Can Rosés.

175.000€ 
Ref. 12398/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

JA POT RESERVAR ELS SEUS REGALS!

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

NATURAL MATRIX
low cost

c/ Cal Gerrer, 8 RUBÍ  
T. 93 697 64 95 Cita previa

TIENDA PELUQUERÍA
PRODUCTOS PROFESIONALES

NATURALES | ORGÁNICOS | VEGANOS
Champús | Mask | Tintes| Tratamientos | Plancha

Oxigenadas | Decoloraciones | Secadores| 

¡Síguenos en las redes sociales para enterarte 
de nuestras ofertas y promociones!

Además puedes pedir hora a través de:

                          @naturalmatrix

reDAcció

Les dades epidemiològi-
ques de covid-19 a Rubí 
són positives, però cal la-
mentar que durant els 
darrers dies han mort cinc 
rubinencs a conseqüència 
del virus. Això suposa que, 
des de l’inici de la pandè-
mia, 125 persones de Rubí 
han perdut la vida pel co-
ronavirus.

Pel que fa a les per-
sones ingressades en els 
hospitals, la bona notícia és 
que ara hi ha 14 menys que 
la setmana passada, el que 
suposa que actualment hi 
ha 23. Això també s’explica 
perquè la majoria d’indi-
cadors epidemiològics a 
Rubí estan en una dinàmica 
decreixent. Així, l’índex de 
creixement potencial està 
en 118 (-14) i la incidència 
acumulada a catorze dies 
és de 254 (-202). En canvi, 
la velocitat de reproducció 
de la malaltia ha tornat 

en els darrers dies, cinc rubinencs 
han mort per coronavirus
En l’àmbit epidemiològic, Rubí entra en una situació més tranquil·la

la situació a rubí ha millorat durant els darrers dies. / cedida

La incidència del coronavi-
rus a les escoles continua 
obligant a tancar alguns 
grups. A Rubí hi ha 8 grups 
confinats, segons dades de 
l’Ajuntament. Al Duc de 
Montblanc hi ha un grup 
tancat de 2n de Batxillerat 
i un de 1r d’ESO; i a l’Esta-
tut, un de 1r de Batxillerat. 
A l’escola Maragall hi ha 
confinat un grup de P5 i 
sis companys de transport, 
mentre que al Pau Casals, 
està tancat el grup de 5è. 
A la Balmes, hi ha confinat 
un grup de 2n d’ESO i un 
grup de Grau Superior. 
Al Regina Carmeli, també 
hi ha confinat un grup de 

Vuit grups escolars han 
estat confinats pel virus

a augmentar fins al 0,88 
(+0,35), però continua per 
sota de l’1, el que significa 
que la propagació de la ma-
laltia està decreixent.

Pel que fa a les dades 
de nous positius, entre el 
16 i el 22 de novembre, 
s’han detectat 83 casos 

encara no contemplen el 
cribratge massiu que s’està 
fent a Rubí, motiu pel qual 
és probable que la setmana 
que ve hi hagi una incidèn-
cia més elevada de positius. 
Des de l’inici de l’epidèmia, 
s’han comptabilitzat 3.271 
positius de coronavirus.

Des de l’inici de la 
pandèmia s’han 
registrat 3.271 
casos positius de 
covid-19 a rubí
amb una mitjana d’edat de 
43 anys. Aquestes dades, 

Al Duc de Montblanc hi ha dos grups tancats. / Ajuntament-
localpres

Grau Superior. / DdR
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Destrosses i vandalisme
durant el cap de setmana a 
l’escola Montessori

L’Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA) de l’Escola 
Maria Montessori, al barri 
de Les Torres, ha denunciat 
públicament que el centre 
ha patit durant el cap de 
setmana actes vandàlics 
com ara destrosses a l’hort, 
restes de llaunes, pixades a 
l’espai del pati dels alumnes 
de P-3 i P-5 o les tanques que 
delimiten els grups bombolla 
tirades pel terra. 

L’AFA ha condemnat 
aquests fets que rebutgen 
enèrgicament i així ho han 
traslladat a la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament 
i al cap del Servei d’Infància 
i Educació de Rubí. Segons 
les famílies de l’alumnat, 
aquests s’han posat a dis-

posició de l’escola per po-
der solucionar el problema. 
També han demanat a les 
autoritats competents tota 
la seva ajuda per solucionar 
un problema que consideren 
‘endèmic’. 

I és que no és la primera 
vegada que s’han trobat 
que tot i que el centre està 
tancat, es fa servir de mane-
ra incívica per fer trobades 
d’alcohol, deixant tot ple de 
restes d’ampolles i llaunes. 

L’associació recorda que 
les escoles s’han de respectar 
i apunten que “no tolerarem 
cap acte més d’incivisme com 
el que s’ha produït aquest 
cap de setmana, prenent 
les mesures que estiguin al 
nostre abast”. / DdR

Aquest dijous s’ha reobert al trànsit el pont 
del carrer de Sant Joan, tallat durant un any
rEDAcciÓ

L’Ajuntament ha reobert al 
trànsit el pont del carrer 
de Sant Joan aquest dijous, 
després que hagin finalitzat 
les obres de reforç estruc-
tural i ampliació d’aquesta 
estructura viària. Els treballs 
van arrencar el novembre 
del 2019 i havien de durar 
sis mesos, però van quedar 
interromputs a causa de la 

habitual.
En paral·lel, l’Ajunta-

ment està redactant un 
projecte per millorar la 
connexió del pont amb els 
carrers adjacents, amb ac-
tuacions que contemplen 
l’ampliació de les voreres 
de connexió de la vorera 
sud, la semaforització de 
la cruïlla amb el carrer de 
les Casetes, al barri de Can 
Fatjó, la reurbanització de 
les escales que accedeixen 
a la via lateral de la carrera 
C-1413 i el passeig de la Ri-
era, i la reparació superficial 
de la totalitat del pont.

pandèmia. L’actuació es va 
reprendre al juliol.

Els treballs han consis-
tit a eixamplar la vorera 
sud fins a uns tres metres 
d’amplada, reurbanitzar 
la vorera nord i la calçada. 
El pont disposa d’un nou 
enllumenat, s’han instal·lat 
noves baranes —les tan-
ques que hi ha actualment 
són provisionals, a l’espera 
que finalitzi el muntatge del 

revestiment definitiu de la 
barana de la vorera sud—, 
s’han traslladat les canalit-
zacions de les xarxes de gas 
i aigua i s’ha dut a terme la 
impermeabilització comple-
ta del tauler i l’execució de 
noves juntes de dilatació.

El consistori espera que 
l’actuació suposi una millora 
pel que fa a la circulació vià-
ria, ja que és un eix impor-
tant d’accés al centre des de 
les urbanitzacions.

A més, amb la reobertu-
ra del pont, les línies d’auto-
bús 3 i 7 del transport urbà 
recuperaran el seu trajecte 

El pont ja torna a estar obert a la circulació. / Ajuntament

Algunes de les destrosses que ha patit el centre durant el cap de 
setmana. / Fotos AFA Escola Montessori
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ReDAcció

La commemoració del 
Dia Internacional contra 
la Violència Masclista ha 
estat molt marcada per 
les restriccions sanitàries i 
el manifest s’ha difós per 
internet, concretament a 
través de la plataforma You-
tube. Inicialment, l’activitat 
s’havia de fer a l’Ateneu, 
però finalment s’ha decidit 
que no sigui un acte pre-
sencial.

Rosa Tous, Puri San Fa-
cundo i Lola Cabello del 
Grup d’Ajuda Mútua de 
Rubí; Antonia Pellejero de 
l’Associació Vallès Amics de 
la Neurologia (AVAN), Re-
mei Gómez de la Fundació 
Vicente Ferrer i Fatoumata 
Binta Sane de l’Associació 
Catalanosenegalesa per la 
Cooperació i la Promoció 
Social i Cultural (ACSPROSC) 

lectura del manifest virtual per commemorar 
el Dia internacional contra la violència masclista

van fer aquest dimecres 
lectura del text unitari que 
aquest any han acordat les 
dues entitats municipalistes 
i les quatre diputacions 
catalanes, la Generalitat 
de Catalunya, el govern 
espanyol i l’Ajuntament de 
Barcelona. 

El manifest reflexiona 
sobre l’impacte de la pan-
dèmia en les violències 
masclistes i assenyala que 
el confinament forçat de 
les víctimes ha transformat 
els espais comuns de les 
ciutats en els llocs més se-
gurs. “Hem après que allò 
que ens havien ensenyat 
no era cert i, contràriament 
al que crèiem, el lloc més 
segur per a les dones i les 
nenes pot ser el carrer, les 
places, els llocs on fem vida, 
mentre que la llar, la proxi-
mitat, allò que ens havien 
ensenyat com a refugi, pot 

ser l’espai més perillós per a 
nosaltres”, diu el text. 

El document també re-
corda que el nombre de tru-
cades i atencions per casos 
de violència masclista s’ha 
vist incrementat en xifres 
tristament històriques du-
rant el primer estat d’alar-
ma i es dirigeix a les dones 
en situació de violència 
per traslladar un missatge 

de suport i, en general, a 
la ciutadania a qui demana 
que deixi de ser còmplice 
de la violència i sigui corres-
ponsable de la construcció 
d’un món millor.

Durant tot el mes de 
novembre, Rubí commemo-
ra el 25-N amb propostes 
culturals, formatives, rei-
vindicatives i professionals 
adaptades a la crisi sanitària 

de la covid-19. S’ha progra-
mat en línia la segona edició 
del curs ‘Nenes i nens que 
pateixen la violència de gè-
nere en la parella’ adreçat 
a professionals de l’àmbit 
de Serveis Socials, Sanitari, 
Educatiu i de Lleure a càrrec 
de Raúl Lizana, psicòleg 
i terapeuta infantil (1 de 
desembre) i, si la situació 
epidemiològica ho permet, 

el 15 de desembre, l’alum-
nat de 3r i 4t d’ESO de les 
escoles que ho demanin 
podrà assistir a La Sala al 
monòleg ‘No solo duelen 
los golpes’ de l’actriu i ac-
tivista feminista Pamela 
Palenciano. L’espectacle 
basat en l’experiència de la 
mateixa actriu protagonista 
promou la reflexió crítica 
dels i les joves.

la lectura del manifest s’ha fet per internet. / cedida

ReDAcció

Segons les últimes dades fa-
cilitades per l’Ajuntament de 
Rubí, el nombre de dones que 
són víctimes de la violència de 
gènere ha crescut a la ciutat. 

Entre aquestes dades, 
cal destacar que a la ciutat, 
des de principis d’aquest any 
2020 i fins al moment, el 
Servei d’Atenció a la Dona, 
ha tramitat set ingressos a la 
Casa d’Emergències, sis du-
rant el confinament. Aquest 
servei està pensat per acollir 
amb caràcter d’urgència les 
dones maltractades que es 
decideixen a denunciar el seu 
cas. Durant el 2019, la casa 
d’emergències va atendre a 
4 dones. 

Pel que fa a l’ATENPRO, el 
dispositiu de telefonia mòbil 

que gestiona Creu Roja per a 
la protecció de les dones que 
pateixen violència, de gener a 
setembre se n’han tramitat 21, 
un 40% més que durant 2019. 
Des de principi d’any, s’han 
realitzat 1.113 entrevistes per 
facilitar atenció psicològica a 
les víctimes i s’han obert 83 
expedients nous. Això és, un 
15% més que durant el mateix 
període de 2019 (962). 

A més, durant aquest 2020 
s’han realitzat 81 entrevistes 
per part dels serveis jurídics 
de l’àmbit i s’han obert 10 
casos nous.

L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, assenyala que “darrere de 
cadascuna d’aquestes xifres hi 
ha una dona que pateix i que 
ens recorda que tots els esfor-
ços per erradicar la violència 
masclista són pocs”.

creix a la ciutat el nombre 
de dones que pateix
violència de gènere 
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reDAcció

L’àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Rubí ha 
iniciat el procés d’elaboració 
d’un Pla local per a la inclu-
sió social per tal de donar 
resposta de forma efectiva 
a les situacions de vulnera-
bilitat i risc d’exclusió social. 
El Pla local per a la inclusió 
social serà un document 
estratègic amb un disseny 
basat en la proximitat, la 
integralitat i el benestar so-
cial i per això comptarà amb 
la participació dels agents 
i actors implicats en tots 
els àmbits relacionats amb 
l’atenció a les persones.

La seva elaboració ja s’ha 
iniciat amb una primera fase 
de diagnosi quantitativa i 
qualitativa que inclou la re-
collida i anàlisi de dades amb 
la finalitat de configurar un 
mapa de la vulnerabilitat de 
Rubí. El pla també contem-
pla un procés participatiu 
que es vertebrarà a partir de 
diverses trobades de la Taula 
d’Inclusió Social, la creació 

Rubí tindrà un Pla local per a la inclusió 
social per lluitar contra la pobresa

El document ha de servir per prevenir situacions d’exclusió social. / Arxiu

reDAcció

Coincidint amb la celebració 
el 20 de novembre del Dia 
Universal dels Drets de la 
Infància, la Biblioteca, l’Ajun-
tament, el Centre Cívic del 
Pinar, l’Ateneu i els centres 
educatius de Rubí van lluir 
unes pancartes on es podia 
llegir ‘Rubí amb els drets de 
la infància’. També es van 
distribuir 200 banderoles 
amb el mateix lema al barri 
del Pinar.

El Consell dels Infants 
i joves de la ciutat va fer 
lectura en vídeo d’un ma-
nifest marcat per la situa-
ció d’emergència sanitària. 
El manifest, redactat de 
manera conjunta pel Con-
sell Nacional dels Infants i 
Adolescents de Catalunya, 
reivindica el dret dels infants 
i joves a rebre informació de 
les mesures que els governs 
prenen en la gestió de la 
pandèmia. El document de-
mana més material sanitari 
i que es proporcioni a qui 
li faci falta, que les perso-
nes adultes tinguin més en 
compte què necessiten els 
infants i adolescents i que els 
mitjans de comunicació trac-
tin la informació de manera 
entenedora per a tothom. 
El manifest també aposta 
per més vigilància i emplaça 

La ciutat celebra el Dia Universal 
dels Drets de la Infància

als infants i adolescents a 
ser responsables amb les 
mesures de seguretat per 
evitar contagis.

El Dia Universal dels 
Drets de la Infància se ce-
lebra cada 20 de novembre 
amb motiu de l’aniversari 
del dia en què l’Assemblea 
General de les Nacions Uni-
des va adoptar la Convenció 
dels Drets dels Infants, el 20 
de novembre de 1989. La 
commemoració del 20 de 
novembre se centra a recor-
dar la necessitat d’escoltar 
la infància com a agent clau 
en el futur de qualsevol so-
cietat i d’ajudar-la a créixer 
lliure, respectant les seves 
diferències, garantint un 
entorn amable i protector, 
i assegurant totes les seves 
necessitats bàsiques.

Al Ple municipal, es va 
votar ahir a la tarda una 
declaració que compromet 
el municipi a definir una es-
tratègia que posi a la infància 
en el centre de la resposta i 
la recuperació a la crisi de la 
COVID-19, i al mateix temps 
reforci la consecució de les 
fites que marca l’Agenda 
2030. Per donar veu als nens 
i nenes, Rubí també s’ha 
sumat a la campanya d’UNI-
CEF ‘El Paraigua dels nostres 
Drets’ a través de les xarxes 
socials municipals.

Infants visualitzant el manifest a través d’un vídeo durant el 20 de no-
vembre. / Ajuntament-Lali Puig

de grups de discussió per 
aprofundir en les diferents 
temàtiques recollides a la 
diagnosi social i la realització 
d’entrevistes en profunditat 
a una selecció d’agents clau. 
Un cop finalitzi aquesta fase, 
es procedirà a l’elaboració 
de la proposta marc de pla, 
en què s’establiran reptes i 
línies a seguir. El document 
se sotmetrà a l’opinió dels 
grups de discussió i dels 

agents clau del territori i, 
amb les seves propostes, es 
redactarà el document final, 
que haurà de ser validat pel 
Ple de l’Ajuntament.

“Amb aquesta plani-
ficació busquem revertir 
aquests processos, que són 
multifactorials i molt com-
plexos, i també establir un 
marc integral basat en un 
model de ciutat inclusiva”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

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

Llaves de casa 
Llaves de automóviles

Mando de párquing 
Servicio de entrega a profesionales 

c/ Ntra. Sra. Lourdes, 17 
T. 629 161 444 

www.ferreteriaruma.es

FERRETERÍA Y SUMINISTROS 
INDUSTRIALES

RUMA
Gran surtido en 

alimentación y complementos 
para pájaros

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

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

¡NOVEDAD!

M. Martínez. Per la seva 
banda, la regidora d’Igual-
tat i Drets Socials, Yolanda 
Ferrer ha subratllat que “el 
document esdevindrà un 
instrument valuós per ori-
entar les polítiques socials 
en els propers anys, tant en 
la vessant de lluita contra 
la pobresa i promoció de la 
inclusió social, com per de-
bilitar els factors generadors 
d’exclusió social”.

L’Ajuntament reparteix 6.500 clakis per recollir oli usat a les escoles
L’Ajuntament de Rubí distri-
bueix aquests dies prop de 
6.500 recipients clakis a les 
onze escoles i instituts de la 
ciutat que recentment s’han 
sumat al projecte Rubiclak. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és incentivar que l’alumnat i 
les seves famílies recullin de 
forma separada l’oli de cuina 
usat. Aquesta és una de les 
accions incloses a la Setma-
na Europea de la Prevenció 
de Residus, que ha arrencat 
aquest cap de setmana.

L’oli és un residu molt 
comú a casa i molt perillós 

si no es gestiona com cal. 
Cada litre d’oli pot arribar a 
contaminar 10.000 litres d’ai-
gua. Per això és important 
no llençar-lo a l’aigüera, una 
acció que es fa a moltes llars 
i que cal evitar.

Fins ara, un total de 13 
centres educatius de la ciutat 
tenien instaurat el projecte 
Rubiclak. Ara, onze escoles 
concertades i instituts pú-
blics se sumen a la iniciativa, 
convertint-se en nous punts 
de recollida, arribant a un 
total de 23 centres partici-
pants. / DdR

Els recipients es fan servir per recollir oli de cuina usat i evitar con-
taminar l’aigua. / Ajuntament-Localpres
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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

Condis La Serreta
Les millors ofertes 
als millors preus

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

SETMANA DEL CABRIT

Costellam de 
Cabrit de llet

19,95€/Kg

Espatlles

24,95€/Kg

Cuixes 

14,95€/Kg

PIS IDEAL INVERSORS 
AL COSTAT DELS FFCC

76m2 de 3 hab., saló amb 
sortida a balcó, bany i 
cuina ben conservats, 

armar. empot., 
calefacc. radiad.

Perfecte per a reformar 
íntegrament i fer-ho

 a gust d'un. 
Preu fantàstic!!!!

110.000€

MIR &
GRACIA

Tf. 609 765 534 
www.mir-gracia.cat

Es presenta oficialment la plataforma 
Reconvertim el camp de golf
reDAcció

A través de Youtube, la plata-
forma Reconvertim el camp 
de golf es va presentar di-
marts a la tarda oficialment 
amb la intenció de treballar 
per evitar la reobertura del 
camp de golf de Can Sant 
Joan i que aquest ampli 
espai es destini al gaudi de 
la ciutadania de Rubí, Sant 
Cugat i Sant Quirze.

El camp de golf de Can 
Sant Joan és un espai de 
prop de 90 hectàrees pro-
pietat de l’Incasòl i situat 
entre els termes municipals 
de Rubí i Sant Cugat, que 
es va gestar el 1991, en un 
context previ a les Olimpía-
des. En aquell moment, tant 
l’Ajuntament de Rubí com el 
de Sant Cugat van acceptar 
la construcció del que va 
ser el primer camp de golf 
públic de Catalunya.

Dissenyat per Severiano 
Ballesteros, el camp mai va 
tenir massa èxit i de seguida 
la Federació Catalana de 
Golf, encarregada de gestio-
nar-lo, el va posar en mans 
d’empreses privades, que 
tampoc van poder mantenir 
l’equipament obert.

Davant d’aquest pano-
rama, el moviment veïnal 
de Sant Cugat i Rubí va co-
mençar a reivindicar aquest 
espai com a parc periurbà 
d’accés lliure. De fet, tant 
l’Ajuntament de Rubí com 
el de Sant Cugat han apro-
vat mocions als respectius 
plenaris demanant precisa-
ment això a l’Incasòl, propie-
tari dels terrenys.

La institució pública, 
però, té uns altres plans i fa 
unes setmanes va insinuar 
que estava sobre la taula 
una possible reobertura de 
l’equipament com a camp 
de golf públic.

Fruit d’aquestes noves 
informacions, Rubí d’Arrel 
i l’Associació per la Defen-
sa de l’Estudi i la Natura 
han sembrat la llavor de la 
plataforma Reconvertim 
el camp de golf, que ja ha 
recollit més d’un miler de 
signatures i n’espera recollir 
moltes més en una jornada 
lúdica que tindrà lloc el 13 
de desembre.

Mireia Gascón, membre 
de la plataforma, ha explicat 
que hi ha múltiples motius 
pels quals reivindiquen que 
el camp de golf passi a ser un 
espai d’ús públic: “Reivindi-
quem el parc per adaptació 
del canvi climàtic, per pro-
mocionar la salut, perquè és 
un corredor biològic –entre 
Collserola i Sant Llorenç– i 
perquè està lligat a un ob-
jectiu de Desenvolupament 
Sostenible”, a més va afegir 
que un camp de golf “suposa 
una despesa d’aigua enorme 
i l’ús d’herbicides i que coin-
cideix amb uns temps de co-
vid on ha quedat demostrat 
que la ciutadania necessita 
sortir i estar en contacte 
amb la natura”.

La plataforma no ha vol-
gut desvetllar la seva estra-
tègia per aconseguir doble-
gar la intenció de l’Incasòl, 
però sí que ha avisat que si 
per la via política no aconse-
gueixen res, recorreran a la 

via jurídica administrativa. 
“Som optimistes perquè 
tenim molt suport ciutadà 
i perquè ens hem unit di-
verses entitats de diferents 
poblacions, també perquè 
hi ha partits polítics que 
donen suport a la causa i 
perquè en l’àmbit jurídic hi 
ha elements que ens poden 
anar molt bé”, ha apuntat 

Gascón.

Calvet afirma que el camp 
de golf és una prioritat
En unes declaracions a Nació 
Digital aquest dimecres, el 
conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, ha 
explicat que “el camp de golf 
és el primer i l’únic públic del 
país i, per tant, és un equi-

pament esportiu de primer 
ordre. S’ha de rehabilitar 
perquè continuï prestant 
servei”, i ha afegit que con-
sidera que cal donar suport 
a una activitat que “també 
genera economia”. De fet, 
el camp de golf de Can Sant 
Joan no és l’únic públic, ja 
que a Matadepera hi ha un 
camp de golf municipal.

Passejada ciutadana per l’espai abandonat del camp de golf. / Arxiu
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reDAcció

L’Ajuntament ha iniciat els 
treballs de retirada dels 
tancaments de parcel·les, 
horts il·legals i altres cons-
truccions diverses de l’en-
torn natural del torrent 
dels Alous. Les ocupacions 
de terreny es trobaven en 
una zona de domini públic 
hidràulic i a la zona de ser-
vitud del curs fluvial.

Les diverses construc-
cions precàries disposades 
en aquest espai, molt fre-
qüentat per la ciutadania 
per anar a passejar, suposa-
ven un perill pels seus ocu-
pants. En cas de fortes plu-
ges, el cabal d’aigua podia 
provocar l’arrossegament 
de tots aquests materials 
i, per tant, l’obstrucció de 
la llera provocant inunda-
cions importants.

A banda del risc d’in-
undació, aquests horts i 
barraques il·legals repre-
sentaven una amenaça 
per la preservació natural 
de la zona, ja que afecta-
ven considerablement a 
zones de reproducció de 
l’arbrat, de creixement de 
vegetació de ribera i, en 
molts casos, podien supo-
sar la tala d’arbres i rebrots. 
Així mateix, l’acumulació 
de materials diversos per 
realitzar aquests tancats, 
com ara fustes o plàstics, 
podien provocar incendis 
amb facilitat.

L’Ajuntament de Rubí 
manté converses amb Sant 
Cugat per tal que la ciutat 

l’Ajuntament desmantella els horts 
il·legals del torrent dels Alous

Si buscas calidad, precio y 
atención ¡En NewHomePc 

está la solución!

c/ Pintor Coello, 15 (Entre La Montserrat 
y el Celler) T. 93 667 71 87

www.newhomepc.net

%

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar.
SERVEI A 

TOT EL VALLÈS
GARANTIA

100
c/ Lluís Ribas, 6
(Esq. Bartrina)
T. 93 699 93 51

NUEVA 
TEMPORADA

Otoño - Invierno

veïna procedeixi a la reti-
rada d’horts il·legals a la 
zona de l’estany dels Alous 
i a la banda del torrent que 
es troba al seu terme mu-
nicipal. En el cas de Rubí, 
ja s’han retirat totes les 
construccions i ara s’estan 
fent tasques de neteja i 
condicionament de la zona. 
A més, es realitzarà una 

restauració vegetal amb la 
voluntat que aquest espai 
no es torni a ocupar i recu-
peri el seu valor natural.

Horts municipals
La ciutat disposa d’un equi-
pament d’horts municipals 
a Cova Solera perquè la 
ciutadania pugui cultivar a 
les diferents parcel·les de 
la instal·lació. Les persones 
que hi estiguin interes-
sades han de presentar 
una instància a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania, 
ubicada al carrer de Narcís 
Menard, 13-17, per tal de 
ser informades quan s’obri 

una nova convocatòria per 
a l’atorgament d’una auto-
rització per a poder utilitzar 
una de les parcel·les dels 
horts municipals per a l’au-
toconsum.

Actualment, el consis-
tori està planificant l’am-
pliació del projecte a al-
tres indrets del municipi i 
ha elaborat una proposta 
de reglament d’usos per 
a aquest tipus d’equipa-
ments. Justament aquests 
dies, fins al 10 de desem-
bre, els rubinencs poden 
formular les seves propos-
tes a l’esborrany del nou 
reglament.

l’Ajuntament ha desmantellat els horts il·legals del torrent. / Ajuntament

Les construccions estaven en sòl públic i suposaven 
un perill d’inundació en cas de la crescuda del torrent

A cova Solera 
hi ha horts 
municipals 
destinats a 
la ciutadania

reDAcció

L’Ajuntament de Rubí ha 
explicat que des del 12 de 
novembre desinfecta les zo-
nes d’esbarjo per a gossos 
amb un producte desinfec-
tant, viricida, bactericida i 
fungicida. L’actuació la duu 
a terme l’empresa que re-
alitza les tasques de neteja 
viària de la ciutat, amb una 
periodicitat quinzenal.

Segons el plec de pres-
cripcions tècniques del 
contracte de neteja viària, 
aquesta desinfecció l’ha 
d’executar un equip espe-
cífic que s’encarrega de 
ruixar, amb un producte 
desodoritzant i innocu per 
les mascotes, les zones 
d’esbarjo per a gossos amb 
tancament. La prestació 
d’aquest servei va més en-
llà d’allò que marca el plec i 
el producte usat té funcions 
desinfectants, viricides, 
bactericides i fungicides.

Generalment, aquestes 
tasques es realitzen a la nit 
per a una major comoditat 
a l’hora d’aplicar el pro-
ducte. Un cop finalitzada 
l’actuació a cada zona d’es-
barjo, l’operari col·loca un 
adhesiu a la porta on s’in-
dica la data de l’actuació de 
desinfecció.

Senyalització d’accés pro-
hibit per a gossos
D’altra banda, el consistori 
ha començat a instal·lar 
prop de 200 cartells a dife-
rents parterres de la ciutat 
per indicar la prohibició de 
la presència de gossos en 
aquests espais. L’objectiu 
d’aquesta mesura és evitar 
que aquestes zones enjar-
dinades es malmetin.

Tal com recull  l ’Or-
denança reguladora de 
la tinença d’animals de 
l’Ajuntament de Rubí, que-
da prohibida la presència 
d’animals a l’interior de 
les zones de jocs infantils 
que estiguin delimitades; a 
menys de 10 m d’aquestes 
zones quan no estiguin tan-
cades, i en aquells llocs on 
ho senyalitzi el consistori.

L’incompliment d’aques-
ta prohibició suposa una in-
fracció lleu de l’ordenança i 
les multes poden ser de fins 
a 120 euros.

En total és previst que 
s’instal· l in 190 senyals 
que prohibeixen l’accés a 
aquestes mascotes. Bona 
part d’aquests cartells es 
col·locaran a parterres que 
ja disposaven d’aquesta se-
nyalització, que s’ha deteri-
orat o bé ha estat objecte 
de robatori o vandalisme.

es reforça la desinfecció de les 
zones d’esbarjo per a gossos

els pipicans es desinfecten cada quinze dies. / Ajuntament-lali Puig
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nova edició del programa 
d’inserció laboral per majors de 
30 anys a l’atur
rEDacció

L’Ajuntament, a través del 
Rubí Forma, impulsa una 
nova edició del programa 
d’inserció laboral 30 Plus, 
dirigit a persones més grans 
de 30 anys en situació d’atur. 
Es tracta d’una iniciativa que 
identifica les vacants que les 
empreses necessiten cobrir 
i ajusta la formació que 
s’ofereix a les persones par-
ticipants per adequar-la als 
llocs de treball disponibles. 

Els candidats reben ori-
entació i acompanyament 
en el procés de contractació 
i formació; i les companyi-
es obtenen una subvenció 
equivalent al salari mínim 
interprofessional durant 
la duració del contracte, 
que pot ser a mitja jornada 
o jornada completa i per 
un mínim de mig any i un 
màxim de nou mesos. Els 
ajuts són compatibles amb 
els incentius fiscals i les bo-
nificacions en les quotes de 
la Seguretat Social previstos 
per cadascuna de les moda-
litats contractuals. 

El programa 30 Plus té 
com a objectiu afavorir la 
inserció laboral en persones 
a l’atur de 30 anys o més. Es 
prioritzen col·lectius en risc 
d’exclusió social, baixa qua-
lificació professional, majors 
de 45 anys i que resideixin 
a Rubí o Castellbisbal. Les 
contractacions es podran 
dur a terme fins al 22 de 
juliol del 2021.

El Servei d’Ocupació de 
Rubí Forma s’encarrega de 
la selecció de les persones 
candidates a través de ses-
sions formatives i al llarg de 
tot el projecte es guia a cada 
participant. Les persones 
interessades poden optar 
a les ofertes de treball que 
hi estan vinculades al web 
del Rubí Forma. Cada oferta 
emmarcada en aquest pro-
grama s’identifica amb el 
text 30Plus. Les empreses 
interessades a participar en 
el programa s’han de posar 
en contacte amb el Rubí 
Forma a través del telèfon 
935813900 o enviant un 
correu electrònic a mxb@
ajrubi.cat.

rEDacció

El nombre de demandants 
d’ajuts al pagament del llo-
guer segueix creixent a Rubí. 
A data 13 de novembre, 
l’Ajuntament ha rebut 985 
sol·licituds per accedir a la 
convocatòria anual de la 
Generalitat de Catalunya, 
un 18% més que el 2019, 
quan se’n van gestionar 
927. A aquestes peticions, 
cal sumar les 144 que s’han 
recollit per optar als ajuts 
al lloguer per contribuir a 
minimitzar l’impacte eco-
nòmic i social de la covid-19, 
també concedits pel govern 
català.

Els ajuts al pagament del 
lloguer que també es tra-
miten des de l’Oficina Local 
d’Habitatge i que convoca 
el Ministeri de Transport, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
segueixen la mateixa línia 
ascendent d’anys anteriors. 
El 2019, prop de 130 de les 
peticions rebudes, però, no 
van rebre ajuda econòmica, 
ja que els fons destinats per 
la Generalitat no van ser 

més de 900 rubinencs demanen 
ajuts pel pagament del lloguer 

L’accés a l’habitatge és un problema a la ciutat. / arxiu

suficients. La mateixa ten-
dència creixent han seguit 
les prestacions en l’àmbit 
de l’habitatge habilitades 
des dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament, que han pas-
sat a representar el 67,75% 
del total d’atencions enfront 
del 30,36% anterior.

La regidora d’Habitatge, 
Ànnia García, ha explicat que 
“aquestes dades mostren la 
necessitat d’una interven-
ció decidida dels governs 
que tenen competències 
en matèria d’habitatge, go-

vern de l’estat i Generalitat, 
per regular el mercat dels 
preus de lloguer, transferir 
recursos als ajuntaments 
per ampliar el parc públic 
d’habitatges i el retorn dels 
fons del rescat bancari i 
dels pisos de què disposa 
la SAREB perquè es puguin 
destinar a lloguer social”. 
En relació amb la proposta 
de pressupost municipal, 
García ha destacat que su-
posa un important esforç 
inversor i un canvi respecte 
a exercicis anteriors.

Financiamos hasta 24 meses sin intereses

Transporte y montaje gratuito

Nos adaptamos a su espacio

Calidad al mejor precio

Carrer de Terrassa, 17-19 Rubí (BCN)
Teléfono 931 300 196

PACK PROMOCIÓN
Canapé gran capacidad + colchón aquapur visco Innogel alta gama 

680€

NUEVA 

TIENDA 

EN RUBÍ 

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés del Rubí Forma, posa en 
marxa el programa ‘Cons-
truint vies per l’ocupació’, 
un programa d’inserció 
laboral adreçat a persones 
d’entre 16 i 29 anys que té 
per objectiu atraure, retenir 
i gestionar el talent de les 
persones joves de la ciutat 
que habitualment queden 
fora dels programes de polí-
tiques actives d’ocupació. 

La intenció del progra-
ma és fer valer el talent del 
col·lectiu jove amb formació 
qualificada per tal que el 
puguin posar en pràctica a 
les empreses del territori i 
quedin així vinculats al mu-
nicipi. El programa preveu 
l’orientació i l’acompanya-
ment a la inserció de 30 
persones joves.

Per participar en el pro-
grama cal tenir entre 16 i 
29 anys, estar en situació 
d’atur o precarietat laboral 
i disposar d’una formació 
de cicle formatiu de grau 
mitjà, cicle formatiu de grau 
superior o estudis universi-
taris. / DdR

‘construint vies 
per l’ocupació’ per 
ajudar els joves a 
troba feina



És de celebrar constatar que el movi-
ment veïnal a Rubí continua ben viu i 
que és capaç de coorganitzar-se amb 

el de municipis propers per tal de reivindicar 
millores en la col·lectivitat. Aquest és el cas 
de la plataforma Reconvertim el camp de 
golf, nascuda fa unes setmanes i que s’ha 
presentat de forma oficial aquesta setmana. 
La llavor de la nova plataforma són dues en-
titats ecologistes de Rubí i Sant Cugat, però 
compten amb el suport de diverses entitats 
dels dos municipis i diferents formacions 
polítiques.

L’objectiu d’aquest nou moviment veïnal 
és molt clar: recuperar el camp de golf de 
Can Sant Joan, actualment abandonat, per 
destinar-hi tot l’espai, més de 80 hectàrees, a 
un parc periurbà entre Rubí i Sant Cugat.

En els darrers dies, algunes veus de 

Un espai per tota
 la ciutadania

EDITORIAL
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l’Incasòl, però també des de la conselleria 
de Territori i Sostenibilitat, han expressat 
que la prioritat és recuperar el camp de golf 
públic, malgrat que el projecte va fracassar 
i que a pocs quilòmetres hi ha instal·lacions 
de primer ordre com el camp de golf El Prat 
a Terrassa o el camp municipal (públic) de 
Matadepera. 

Davant d’aquest panorama, la resposta 
dels veïns de les dues poblacions ha estat 
unir forces per aconseguir el que per a Rubí 

seria un salt de qualitat notable en relació 
amb l’espai verd de la ciutat. Rubí és una 
ciutat amb un nucli urbà molt dens i la rei-
vindicació ciutadana de més zones verdes de 
qualitat augmenta any rere any.

Des de la plataforma esgrimeixen argu-
ments contundents per tal d’oblidar el fracas-
sat projecte del camp de golf i destinar l’espai 
al gaudi de la ciutadania. El canvi climàtic, 
l’estalvi hídric, la millora de la salut ciutada-
na, la necessitat d’espais destinats al passeig i 

a l’oci saludable, que ha augmentat de forma 
espectacular durant la pandèmia, etc.

Malauradament, aquesta decisió no 
depèn únicament de la posició dels dos 
ajuntaments, ja que en el seu moment els dos 
consistoris van estar d’acord amb el projecte 
i van cedir els terrenys. Ara, però, sembla 
que la voluntat de les dues institucions i per 
tant, dels habitants de Rubí i Sant Cugat, és 
recuperar l’espai i l’Incasòl faria bé en escoltar 
la voluntat del veïnat.

En qualsevol cas, el projecte del camp de 
golf ha demostrat ser inviable i deixa també 
una lliçó: la titularitat dels terrenys que hi 
ha en un municipi han de ser del consistori, 
el que significa que en darrer terme és dels 
veïns i veïnes de la localitat. Qui millor que 
l’administració més propera per decidir com 
gestionar els recursos del seu territori. 

A finals de setembre la fins ara Síndica de 
Greuges de Rubí presentava la seva renún-
cia al càrrec després de quatre anys de plena 
dedicació de manera totalment altruista. 
Des d’aquí, i una vegada més, donar-te les 
gràcies Milagros per tot el temps i esforços 
que has dedicat a atendre a la ciutadania de 
Rubí, i per deixar-te la pell en la defensa i 
promoció dels Drets Humans a la nostra 
ciutat.

La figura de la Sindicatura Municipal 
de Greuges en democràcia té un paper re-
llevant, tal i com recull el mateix reglament 
que regula aquest càrrec. I és que la funció 

del síndic o síndica municipal de greuges 
és defensar els drets de la ciutadania en 
relació a l’actuació de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. A més, les 
Sindicatures de Greuges locals són la ins-
titució imparcial i independent que millor 
pot garantir els drets humans de proximitat. 
De fet, la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans, signada i ratificada 
pel nostre municipi, promou, com a un dels 
mecanismes de prevenció de la vulneració 
dels Drets Humans a la ciutat, la figura del 
Síndic/a de Greuges. És per això que aques-
ta Carta ha de ser la guia de l’actuació de la 
Sindicatura a la nostra ciutat. Els valors de 
la igualtat de drets, la convivència, el des-
envolupament de les persones, la solidaritat 
i la protecció dels col·lectius i ciutadania 

La Sindicatura de Greuges, figura clau de la democràcia
més vulnerable han de fonamentar en tot 
moment les seves actuacions.

Al nostre municipi la figura de la Sin-
dicatura de Greuges està regulada per un 
reglament de l’any 2000 i fa temps que es 
treballa en la seva revisió i millora, entre 
d’altres coses per posar en valor la gran tasca 
i responsabilitat que té aquesta institució a 
nivell local. Des d’Esquerra Republicana 
defensem la necessitat de modificació 
d’aquest reglament de manera urgent, per 
tal que la persona que hagi d’ocupar el cà-
rrec ara vacant pugui disposar dels recursos 
humans i materials necessaris per tal de 
dur a terme les seves funcions amb totes 
les garanties. Ciutats veïnes com Terrassa 
o Sant Cugat disposen de reglaments més 
complets i ambiciosos que garanteixen que 

la Sindicatura pugui treballar amb total 
independència i professionalitat. 

L’actualització del reglament de la Sin-
dicatura de Greuges local no pot esperar 
més temps. Com tampoc pot esperar més 
temps l’elecció del nou síndic o síndica 
municipal. Però abans, cal modificar el 
reglament per millorar el procés d’elecció 
per fer-lo més obert i participatiu, oferint 
la possibilitat a la ciutadania de fer pro-
postes per al càrrec obrint un termini de 
participació ciutadana. Així com establir 
una remuneració per a l’exercici del càrrec 
en funció de la dedicació, i destinar els re-
cursos econòmics i personals necessaris per 
a garantir el correcte desenvolupament de 
les tasques que li són atribuïdes al Síndic/a 
Municipal de Greuges.

(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).
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L’humor
 El Tuit de la setmana              25 de novembre

ReconvertimGolfSantJoan
@unPARCaSantJoan

Defensem aquest parc urbà per la millora ambiental i 
climàtica, per la millora de la salut pública, per defensa 
del corredor biològic, perquè va completament lligat als 
objectius de desenvolupament sostenible. “Que es posin 
en pràctica el que es defensa en la teoria”.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

Montse Soler
Regidora d’Esquerra 
Rubí
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L’actual plaça d’Anselm Cla-
vé, on s’aixeca el monument 
al mestre dels cantaires ca-
talans, havia rebut tradicio-
nalment el nom de “plaça de 
l’Aurora”.

La part sud del casc urbà 
de Rubí, a partir del carrer 
de Sant Cugat i de Torrijos, 
pertanyia abans de 1855 al 
terme de Sant Cugat del Va-
llès; passaria a formar part de 
la nostra població a ran d’un 
litigi que es fallà a favor de la 
gent de Rubí. No obstant, en 
aquell any encara no existia la 
plaça, però sí que apareix en 
el planell de reforma urba-
nística de 1875 (“Proyecto de 
Reforma, Mejora y Ensanche 
del Pueblo de Rubí”) com a 
“plaça de la Aurora”. Sembla 

EL RUBÍ D’ABANS

La plaça de l’Aurora,
al llarg del temps

ser que el lloc era un terreny 
que pertanyia a la masia de 
can Fatjó i que seria donada 
al municipi per la senyora 
Aurora, mestressa de la casa 
pairal, a ran dels plans de re-
forma i d’aquí el primer nom 
que va rebre. En un plànol de 
1918 ja la trobem esmentada 
amb el nom oficial d’An-
selm Clavé, però durant molt 
temps seria coneguda pels 
rubinencs/ques com a plaça 
de l’Aurora.

A la segona meitat del 
segle XIX Rubí tenia quatre 
places: la Major (al costat de 
l’església de Sant Pere), la de 
la Marquesa, la Nova (aques-
tes dues actualment formen 
la plaça de Catalunya) i la de 
l’Aurora, que era la més gran, 
amb 980,88 m2. A principis 
del passat segle, en sorgirien 
dues més. 

El 1918 s’hi celebrà un 
concert de la “Banda An-
dresesense” amb motiu de 
l’arribada del tren elèctric a 
Rubí, cosa que denota que 
tenia una gran importància, 
potser també a causa de la 
seva grandària en relació 
als altres espais públics de 
la vila.

Entre l’any 1923 i el 1924 
va tenir lloc, a la cantonada 
entre el carrer de Llobateras 
(que es troba a la banda nord 
de la plaça) i el carrer actual 
de Ramon Turró (abans Pes-
talozzi) la construcció de la 
bonica casa Xirinacs a càrrec 
de l’arquitecte Josep Maria 
Pujol, que seria l’habitatge re-
sidencial de Gustau Xirinacs 
i la seva família, especialment 
als mesos estivals. 

Entre als anys 20 i 30 es 
cuidava del manteniment de 

“Hay un monstruo gris en 
la cocina, que lo rompe 
todo, que no para de gritar” 
canta Rozalen en su preciosa 
canción La Puerta violeta. 
Pero ese monstruo gris no 
solo está en la cocina, está 
en todos lados y a veces se 
disfraza para aterrorizarnos 
cuando creemos que hemos 
encontrado un lugar seguro. 
Porque la violencia de género 
es el terrorismo que se ejerce 
sobre las mujeres por ser, eso, 
mujeres. Y es terrorismo no 
sólo por el gran número de 

víctimas que se cobra cada 
año, lo es, también, por las 
devastadoras secuelas que 
deja en las supervivientes y 
por su capacidad para colar-
se por las rendijas de todas 
las esferas de nuestra vida.

¡Abre los ojos! Sal del 
letargo y supera el miedo 
a enfrentar la pesadilla de 
un sistema que de manera 
estructural ejerce violencia 
contra las mujeres. Si abres 
los ojos, no desaparecerá, 
pero sabrás que el monstruo 
puede estar agazapado tras la 
puerta de ese armario que no 
osas abrir, sabrás que a veces 
aparece dónde menos lo es-
peras, sabrás que cambia de 

forma y de color, sabrás que 
un día u otro lo enfrentarás 
y te habrás preparado para 
ello porque conocerás sus 
estrategias y contaras con 
aliadas.

Pero ¿Cuál es la mag-
nitud de la tragedia? Leía 
hace unos días un artículo de 
una periodista que describía 
el acoso que había sufrido 
cuando había publicado 
un anuncio de solicitud de 
trabajo como administra-
tiva o camarera, en el que 
enumeraba sus estudios y 
experiencia laboral (creó 
un perfil falso) y añadía 
una foto de una joven de 
espaldas. Le escribían ofre-

ciéndole supuestos trabajos 
con condiciones que nada 
tenían que ver con lo laboral 
o le proponían de manera, 
más o menos, explícita, rela-
ciones sexuales a cambio de 
dinero. Y esta es sólo una de 
las caras del monstruo, una 
cara que se aprovecha de las 
situaciones de vulnerabili-
dad, pero hay más, muchas 
más. La que nos golpea y 
mutila, la que nos arrebata 
la vida, la que se apodera de 
nuestro cuerpo y lo ocupa 
a la fuerza, y luego está la 
que nos confunde, nos hace 
pequeñas, nos insulta y nos 
anula. Nos muestra otra apa-
riencia cuando publican la 

noticia de nuestra agresión, 
exponiendo los detalles de 
nuestra vida, cuestionando 
nuestro comportamiento, 
insinuando relaciones cau-
sales, utilizando las palabras 
como armas que cauterizan 
la conciencia crítica. Y lu-
ego están esas otras, que 
aparecen en una comisaría 
donde nos atienden como 
a si fuéramos un expediente 
más que acabará en un ca-
jón (a veces eso mismo nos 
advierten); que se muestran 
en una sala llena de for-
malismos y aparentes lutos 
donde no hay más duelo que 
el tuyo porque más que juici-
os analíticos, hay prejuicios, 

donde la ley no llega, no 
prevé y quién la interpreta 
no entiende porqué no lo 
vive; y a menudo se asoma 
otra a nuestras instituciones 
que nos limita y nos cierra 
puertas, dejándonos en una 
habitación llena de vacío.

Así, que sí, que espero 
que esta tragedia se parezca 
en algo a lo que imaginó 
Quim Monzó, que acabe 
en la muerte del monstruo 
y en la vida de todas. Pero 
para eso has de abrir los ojos, 
prepararte para descubrir la 
raíz del problema y enfren-
tar al monstruo.

Y mientras, pintemos 
puertas violetas.

Reconocer al monstruo
Elena Montesinos
Portaveu d’En Comú 
Podem Rubí

Jordi Vilalta
GCMR-CER

la plaça Miquel Martínez 
(de cal Ros), treballador dels 
jardins municipals de Rubí, 
segons ens informa Josep 
Sapés. Els seus descendents 
són els propietaris de la Flo-
risteria Martínez. 

El 1932, la CNT (el sin-
dicat anarcosindicalista) va 
adquirir el casalot situat a 
la banda sud de la plaça a fi 
d’allotjat el Grup Pro Escola 
Racionalista; aquest local, 
després de la guerra civil, 
passaria a ser Auxilio Social, 

i posteriorment Escola Mu-
nicipal de Belles Arts. Final-
ment, el 1978 els descendents 
de l’antiga CNT, la CGT, 
ocuparia les dependències 
per instal·lar el que avui en 
dia és l’Espai Sociocultural 
Aurora.

Hem de dir que abans de 
1951 al centre de la plaça hi 
havia una font sobre la qual 
s’alçava un gran fanal. Es pot 
veure en diverses fotos anti-
gues com la que mostrem en 
aquest article i en un quadre 

del pintor Salvador Arís. La 
gran reforma va esdevenir a 
partir del 7 d’octubre de 1951, 
quan hi va tenir lloc una 
gran concentració de corals 
claverianes amb motiu de la 
inauguració del monument 
a Anselm Clavé, obra de 
l’escultor rubinenc Miquel 
Gomita. Aquesta estàtua és 
de les poquíssimes d’art fi-
guratiu que ha arribat fins als 
nostres dies. Com vegeu, cada 
carrer i cada plaça de Rubí té 
la seva història pròpia...

Fotografia del fotògraf Roset de la plaça de l'aurora. / Cedida GCMR-CER

SOLO UNA PAUSA 
Y SIGUE DISFRUTANDO AL VOLANTE

PEUGEOT SERVICE

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

EN NEUMÁTICOS*

OFERTA ESPECIAL

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

*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

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 - www.autotallermorral.cat
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Sant Galderic reimpulsa el llibre ‘tal 
com jo ho he vist’, de Josep M. roset
rEDaCCIÓ

L’Associació Sant Galderic ha 
decidit impulsar de nou la 
venda del llibre ‘Tal com jo 
ho he vist’, un recull de les 
millors imatges del fotògraf 
Josep M. Roset, que va morir 
el passat mes de setembre.

Es tracta d’una publica-
ció editada el 2014 per l’As-
sociació Sant Galderic que 
homenatja l’obra de l’artista 
i que, majoritàriament havia 
passat inadvertida i a l’om-
bra durant molts anys.

Així, l’entitat rubinenca 
ha demanat a les llibreries 
locals que posin a disposició 
dels rubinencs exemplars de 
‘Tal com jo ho he vist’ per 
tal que puguin adquirir el 
llibre a un preu de 15 euros. 
D’aquesta forma, l’Associació 
de Sant Galderic pretén fer 
un homenatge a un dels 
seus il·lustres socis i un dels 
fotògrafs més destacats de 
Rubí, juntament amb un 
altre geni de l’objectiu, Ignasi 
Marroyo.

El llibre, que es va poder 
publicar amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Rubí i 
més d’un centenar de mece-
nes, recull gairebé 150 de les 
millors fotografies que va fer 
l’artista durant tota la seva 
vida. Es poden contemplar 
les fotografies que va fer 
quan va treballar per Europa 

Press als anys 60, com ara la 
mort del Doctor Marañón o 

la boda del Xa de Pèrsia, però 
també múltiples fotografies 
de la transició democràtica a 
Rubí, a més d’un bon conjunt 
de retrats i d’imatges quo-
tidianes, tant de Rubí com 
de la seva família i les seves 
estades al camp.

Portada del llibre ‘tal com jo ho he vist’, de Josep M. roset. / arxiu

El llibre recull 
algunes de les 
millors imatges del 
fotògraf rubinenc

músIcA I pOesIA

Òmnium Rubí reprendrà les 
activitats culturals organit-
zant un acte en homenatge 
al cantautor valencià Ovidi 
Montllor, coincidint amb 
el 25è aniversari de la seva 
mort.

Els protagonistes de l’ac-
tivitat seran Jaume Cala-
tayud, autor del guió, nar-
rador i rapsode, i Vicente 
Monera, compositor mu-
sical, guitarrista i cantant, 

que oferiran una composició 
poètico-musical a base de 
tres ingredients: guió narra-
tiu, cançó i poesia.

Expressaran la manera 
de fer i de ser d’Ovidi Mont-
llor a través del relat de les 
seves vivències, alternant 
amb cançons i recitacions. 
El recital tindrà lloc aquest 
divendres 27 de novembre 
a les 19 h a La Sala.

Per assistir a l’acte, cal 

inscriure’s prèviament tru-
cant al telèfon 936998453 o 
escrivint un correu electrònic 
a b..rubi.mmt@diba.cat.

Els organitzadors dema-
nen accedir amb antelació a 
l’espai per evitar aglomera-
cions. Per aquest motiu, les 
portes s’obriran mitja hora 
abans. Caldrà seguir totes les 
mesures sanitàries actuals i 
portar la mascareta en tot 
moment. / DdR

Òmnium homenatja al cantautor Ovidi Montllor

especTAcles

lorca a Nova York, de la mà
d’alberto San Juan, a la Sala
El teatre municipal La Sala 
reobre aquest cap de setma-
na les seves portes complint 
les restriccions sanitàries 
per evitar la propagació de 
la covid-19, és a dir, amb un 
aforament del 50%, mante-
nint la distància de seguretat 
entre els espectadors, que 
han de dur mascareta i fer 
servir gel hidroalcohòlic.

La proposta escènica 
d’aquest dissabte 28 de no-
vembre és el muntatge ‘Nu-
eva York en un poeta’ dirigit 
i interpretat per Alberto San 
Juan. Es tracta d’un viatge a 
la Nova York de finals dels 
anys 20 acompanyats per 
les paraules i els versos de 
Federico García Lorca.

El poeta granadí va vi-
atjar a Nova York el juny de 

1929, on va viure vuit mesos 
durant la seva estada a la 
Universitat de Columbia i va 
ser testimoni del crac del 29. 
Abans de retornar a Espanya 
va passar unes setmanes a 
Cuba i ja a terres espanyoles 
va fer una conferència a la 
Residencia de Señoritas de 
Madrid, on va presentar 
el llibre ‘Poeta en Nueva 
York’, escrit durant el viatge. 
L’espectacle recrea aquesta 
trobada de Lorca amb el 
públic de Madrid.

San Juan està acompa-
nyat per la Banda Obrera, 
que posa música als poemes 
i les reflexions del poeta gra-
nadí. La funció està prevista 
per dissabte a les 21 h i el 
preu de les entrades és de 
15 euros. / DdR

El músic i cantant rubinenc Zurita 
ofereix un concert de presentació
Zurita ha mudat la pell 
d’aprenent a artesà, obeint 
únicament el cor, encara 
que suposi anar a contra-
corrent. El músic i cantant 
rubinenc oferirà aquest 
diumenge a les 19 h al te-
atre municipal La Sala un 
concert, que servirà com 
a presentació de la recent-
ment inaugurada carrera en 
solitari, abans d’arrencar la 
gira de 2021. Es tracta d’una 
proposta transgressora en 
idea i sensible en dimensió, 
amb el concepte de cantant 
contrabaixista, format a què 
no ens té acostumats la in-
dústria pop rock espanyola, 
tot i que millor fugir de les 
etiquetes.

Acompanyat d’Aleix Vi-
ves, Joon Davies i Nano Ne-
grié, sumat a col·laboracions 
especials, serà una nit per El cantautor valencià. / Cedida

El músic rubinenc Zurita durant 
una actuació. / Cedida

començar per la porta gran 
una cosa petita. Les entra-
des es poden adquirir al 
preu de 10 euros de forma 
avançada. / DdR
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solidaritat

Diverses campanyes solidàries d’entitats 
rubinenques de cara a les festes nadalenques
Quan s’apropen les fes-
tes nadalenques són 
moltes les entitats lo-
cals que preparen cam-
panyes solidàries per 
destinar als col·lectius 
més desafavorits, com 
per exemple l’Asocia-
ción Rociera Andaluza 
o l’Associació de Veïns 
Districte V El Portal. En 
aquesta ocasió, però, 
les activitats s’han hagut 
de replantejar per la 
situació sanitària, que 
impossibilita dur a ter-
me la majoria d’activi-
tats relacionades amb 
aquestes campanyes 
solidàries. 

art

La iniciativa NadalARTS decorarà aparadors 
amb les il·lustracions d’artistes rubinencs
REDAccIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a 
través del servei de Co-
merç i Projecció de la ciu-
tat, impulsa la iniciativa 
NadalARTS per decorar 150 
establiments comercials 
de la ciutat amb obres in-
èdites sobre els vidres dels 
aparadors. La proposta és 
una de les accions que es 
duran a terme aquest any 
per dinamitzar la campa-
nya comercial de Nadal 
amb l’objectiu d’animar a la 
ciutadania a passejar per la 
ciutat i acostar-se al comerç 
de proximitat a fer les seves 
compres.

El NadalARTS compta 
amb la complicitat del col-
lectiu d’il·lustradors i il-
lustradores locals C.I.R.C. i 
l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa), que decoraran 

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

www.diariderubi.com

CLÍNICA DENTAL EL TURÓ
Odontología general

CITA PREVIA
c/ Sant Jordi, 25 Local 2 (frente anterior dirección)
T. 93 697 16 78 URGENCIAS: 639 35 81 85

IMPLANTOLOGÍA y
ESTÉTICA DENTAL

en zirconio, coronas, 
puentes y carilla.

PROTESIS REMOVIBLES

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Marbre
Granit, Silestone

Pedra natural i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

Membres de la junta de l’Associació de Veïns del Districte V El Portal, amb els aliments comprats. / Cedida

Recollida d’aliments i joguines de l’Asociación Rociera
En el cas de l’Asociación Rociera 
Andaluza de Rubí ha anunciat que 
suspendrà el festival benèfic ‘Noche-
buena para todos, ningún niño sin 
Navidad’, que l’entitat fa vint-i-cinc 
anys que celebra de forma anual. 

Com a alternativa, l’entitat regional 
ha decidit continuar amb la campa-
nya de recollida d’aliments i joguines 
que es realitza al Mercat Municipal, 
que també fa habitualment. Així, des 
d’aquest dilluns i fins al 23 de de-

sembre, l’associació estarà al Mercat 
recollint els aliments i les joguines en 
bon estat que la gent vulgui lliurar. 
Tot el material recollit serà lliurat a 
Càritas i l’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV). / DdR

Compra d’aliments de l’Associació de Veïns  El Portal de Can’Oriol 
L’Associació de Veïns Districte 5 El 
Portal, de Ca n’Oriol, tampoc podrà 
dur a terme l’activitat de lliurament de 

joguines als nens del barri amb l’arri-
bada del Pare Noel. En aquest cas, la 
junta de l’entitat ha decidit invertir els 

diners previstos per aquesta activitat 
en la compra d’aliments i fer el lliura-
ment a ASAV i Frater-Nadal. / DdR

els vidres dels aparadors 
fent servir retoladors blancs 
i daurats i la tècnica de la 
serigrafia, respectivament. 
Les obres es podran veure 
durant tota la campanya 
de Nadal.

Jorge Vicente, Lamam-
ma INK, Araceli Plata, Nataxa 
Ruzafa, Yasmina Capó, Ruth 

Hernández, Max Saladrigas, 
Pere Giménez, Clàudia Prat, 
Sònia Gonzàlez ‘Cuchu’ i 
Chema Suárez són alguns 
dels artistes que s’han su-
mat a la proposta.

Els establiments que 
vulguin cedir els seus apara-
dors per a la iniciativa poden 
omplir un formulari a través 

del web municipal. El servei 
de Comerç i Projecció de la 
Ciutat els contactarà aviat 
per coordinar l’acció.

La proposta NadalARTS 
se suma a la iniciativa ‘Rubí 
s’ho val’ per injectar més de 
200.000 euros al comerç de 
proximitat a través d’un sis-
tema de vals descompte.

Els aparadors estaran decorats tota la campanya de Nadal. / Ajuntament de Rubí - Localpres
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ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

pintura

El productor musical Sr. Chen presentarà un nou disc l’1 de gener

Rubí acollirà el 2 de desem-
bre a les 10 h la presentació 
dels resultats d’un estudi 
impulsat per la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya, l’Ofercat. Es tracta d’una 
iniciativa que analitza els 
usos de la llengua catalana 
al comerç, principalment te-
nint en compte dos eixos, els 
usos escrits i els usos orals.

La nostra ciutat ha estat 
escollida com un dels deu 
municipis catalans on s’ha 
realitzat aquest estudi i per 
aquest motiu es van recopi-
lar les dades dels usos del 
català al comerç local durant 
el 2019. Es presentarà l’ex-
clusiva de l’anàlisi de dades 
per a cada municipi. 

Altres poblacions que 
han format part de l’estudi 
són Cerdanyola, Manresa, 
Molins de Rei, Mollet del Va-
llès, Reus, Sant Cugat del Va-
llès, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Gramenet 
i Viladecans. / DdR

La pintora rubinenca Anna 
Tamayo està preparant un 
Mercat de Nadal en línia de 
cara a les festes nadalen-
ques: www.tamayoartmar-
ket.com. La inauguració ha 
estat aquest dimecres 25 de 
novembre i el mercat digital 
consta de 92 obres noves, 
és a dir, de nova execució, 
en tres formats diferents: 
15x15, 40x40 i 70x70 i amb 
tres preus també diferents: 
48, 158 i 258 euros.

A més, la intenció de 
Tamayo és mantenir el Mer-
cat en línia un cop passades 

música

llengua
Es presentaran 
els resultats d’un 
estudi lingüístic 
sobre el comerç

L’artista Anna Tamayo farà 
un Mercat de Nadal en línia

Fa uns dies alguns mitjans 
de comunicació i progra-
mes de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisu-
als (CCMA) publicaven que 
el rubinenc Sr. Chen i el 
traper terrassenc Lildami 
presentarien les campana-
des de TV3. Dies després, 
tots dos van anunciar a 
través de les xarxes socials 
que es tractava d’una bro-
ma, però van aprofitar-ho 
per promocionar els seus 
respectius discos.

En el cas de Sr.Chen, 
el disc sortirà a la venda 
l’1 de gener del 2021 sota 
el títol ‘Como no hacer 
un trío’. Martí Mora, co-
negut com a Sr. Chen és 
el productor musical de 
Lildami, però té també 
la seva pròpia discogra-
fia: ‘Espero que te guste’ 
(2018) i ‘4ever Domingo’ 
(2020), un disc fet durant 
el confinament. El disc de 
Lildami es publicarà el 29 
de gener. / DdR Sr. Chen publicarà el seu tercer disc. / Cedida

Horari de 9.30 a 13.30 h 
i de 16.30 a 20.00 h

les festes de Nadal: “Amb 
motiu de l’actual situació 
pandèmica de la covid-19 
he accelerat la creació d’un 
canal en línia per mostrar i 
vendre el meu treball. És una 
nova manera de reinventar-
me i de relacionar-me amb 
els visitants, espectadors i 
clients de la web”.

Totes les obres van acom-
panyades de la documenta-
ció corresponent: currículum 
de l’autora, fitxa tècnica i 
certificat d’autenticitat. El 
Market estarà obert fins al 
10 de gener. / DdR

Part d’una de les obres que estan en venda. / Cedida

Dues mirades
Fotografia de Mercà Ra-
mírez i pintura de Magda 
Cano. Fins al 31 de gener a 
l’Espai Expositiu de l’Antiga 
Estsació. 

Cent anys d’història del 
Celler Cooperatiu
Mostra vinculada a l’activitat 
vinícola i la rehabilitació en 
equipament cultural de l’an-
tic Celler Cooperatiu.
Fins al 20 de desembre al 
Celler.

rubí rock
Mostra fotogràfica de Joan 
Díez sobre grups de rock 
dels anys 80 relacionats amb 
Rubí. Fins al 20 de desembre 
al Castell.

Exposicions

* L’aforament és limitat. És 
obligatori l’ús de mascaretes 
i mantenir la distància de 
seguretat. Es recomana visi-
tes individuals o en grups de 
màxim sis persones residents 
a la mateixa llar.

·······································
DivENDrES 
27 DE NovEMbrE

la trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de 
productes de segona mà.
A les 16 h a la plaça de Josep 
Sapés.

Composició poeticomusical 
sobre ovidi Montllor
A les 18 h al Teatre La Sala.
Cal inscripció prèvia.

Robots. Les històries d’amor 
del futur
El Documental del Mes.
A les 19 h a l’Ateneu Municipal.

·······································
DiSSabtE 
28 DE NovEMbrE

la trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de 
productes de segona mà.
A les 10.30 h a la plaça del 
Mercat.

No tinc por
Cicle de Teatre familiar.
A les 12 h a l’Ateneu Municipal.

Qui se l’ha menjat?
Joc d’escapament interactiu
A les 18 h a l’Aula Virtual.

AgEndA 

A les 10.30 h en línia.
Cal inscriure’s a l’activitat per 
obtenir-ne l’enllaç.

Nova York en un poeta
A les 21 h al Teatre La Sala.
Preu: 15 € / 11,25 €.

·······································
DiuMENgE 
29 DE NovEMbrE

El viatge dels tres porquets
A les 12 h al Museu Municipal 
Castell (MMUC).
Cal inscripció prèvia.

Marcos Serrano Quartet
8è Cicle de Jazz.
A les 12.30 h a l’Ateneu Muni-
cipal.

Zurita
A les 19 h al Teatre La Sala.
Preu: Anticipadas: 10 € | 12 €.

·······································
DiMartS 
1 DE DESEMbrE

la trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal de 
productes de segona mà.
A les 10.30 h a la plaça del Mer-
cat.

·······································
DijouS 
3 DE DESEMbrE

la traviata, de g. verdi
Cicle Conta’m una òpera.
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Exigent cap de setmana per 
a l’HCR Cent Patins que ha 
disputat cinc partits entre 
les tres categories i no n’ha 
guanyat cap tot i el bon joc. 
Va arrencar l’equip femení 
en un gran partit dissabte 
contra els Tres Cantos de 
Madrid. Va ser un partit 
intens on les rubinenques 
van exhibir un gran joc en 
un dels millors enfronta-
ments de la temporada. El 
partit va estar molt igualat 
fins a l’últim segon, però 
finalment el resultat va ser 
favorable a les madrile-
nyes per 4-5. Cal destacar 
el debut de les porteres 
Berta López i la colombiana 
Ana Munevar, i l’estrena 
de Lucia Moreno com a 
golejadora.

El masculí va començar 
el primer dels dos partits 
a casa contra l’HC Castelló 
amb una derrota de 3-5. El 
partit va estar molt igualat, 
però els rubinencs sempre 
van anar per darrere en el 
marcador i no van saber 

remuntar. Aquesta derrota 
els pot passar factura a 
l’accés als play off.

Final i tzat  e l  part i t , 
l’equip va marxar cap a Va-
lladolid per jugar contra el 
CPL Valladolid. Aquest duel 
va ser calcat a l’anterior, 
igualat i obert, però nova-
ment la falta d’efectivitat 
va deixar els tres punts a 
terres val·lisoletanes. El 
resultat final va ser de 6-4, 
malgrat el bon joc dels 
rubinencs.

En Lliga Nacional Or, 
el Sènior B del Cent Patins 
també va perdre els seus 
dos partits tot i la millora 
de joc que van mostrar, 
especialment en el partit 
de diumenge. El bon treball 
en els entrenaments han 
fet millorar la circulació del 
puc, la posició a la pista i la 
pressió al rival, però les vic-
tòries no arriben. Dissabte 
van perdre 0-8 davant l’HC 
Castelló i diumenge van 
caure 6-3 davant l’Asme 
Tucans. / HCR Cent Patins

Cap de setmana de derrotes 
per al Cent Patins, malgrat 
el bon joc exhibit

El primer equip absolut 
masculí de waterpolo del 
Club Natació Rubí (CNR) va 
disputar diumenge passat el 
partit ajornat de la primera 
jornada de la fase de grups 
de Primera Divisió Nacional. 
Els jugadors entrenats per 
Rui Thiago van aconseguir la 
segona victòria consecutiva 
davant el Colegio Brains de 
Madrid, amb un còmode re-
sultat de 15-5. Tot i quedar 

Inici prometedor del 
primer equip absolut 
masculí del Natació rubí 

encara un partit pendent 
de jugar, el Natació Rubí 
encapçala actualment la 
classificació amb 6 punts.

Aquest dissabte el con-
junt rubinenc buscarà la 
tercera victòria per consoli-
dar-se en la primera posició. 
Serà contra el CN Granollers 
a les 18.15 h a Can Rosés.

Per la seva part aquest 
dissabte, i a continuació del 
partit de l’equip masculí, 

les jugadores del CN Rubí 
buscaran la seva primera 
victòria a la competició en-
frontant-se a l’EW Zaragoza 
a les 19.45 h a Can Rosés.

El club recorda que es 
poden seguir els dos partits 

al nou servei de vídeo en 
temps real de l’entitat, no-
més cal registrar-se a www.
directes.cnrubi.cat per gau-
dir dels enfrontaments i 
animar als equips rubinencs 
des de casa. / CNR

Vint-i-quatre dies després 
del tancament dels centres 
esportius per part de la Ge-
neralitat de Catalunya, el Club 
Natació Rubí ha tornat a obrir 
les portes. Entre les principals 
novetats es troba el nou horari 
de la instal·lació, que és de 
dilluns a divendres de 6.15 a 
21.30 h, dissabtes de 7.45 a 
20.45 h i diumenges i festius 
de 7.45 a 13.45 h.

Les piscines, les sales de 
fitness, les activitats dirigides, 
els entrenaments federats i els 

serveis de nutrició i fisioterà-
pia tornen a estar disponibles, 
així com els vestuaris, tot i que 
la normativa només permet 
que els utilitzin els usuaris de 
les piscines.

Tots els espais es troben 
al 30% d’aforament en aquest 
primer tram de la desescalada, 
motiu pel qual és obligatòria 
la cita prèvia a través de l’APP 
del Club, el telèfon (93 606 
40 97) o la pàgina web (www.
cnrubi.cat) amb una antelació 
màxima de 48 hores abans.

El Club està treballant per 
recuperar tan aviat com es 
pugui els cursos de natació, 
les competicions esporti-
ves i el bar-restaurant. La 
normativa actual no permet 
encara reprendre aquests 
espais i activitats amb les 
condicions habituals segons 
el Pla d’Obertura Progressiva 
d’Activitats de la Generalitat 
de Catalunya.

Demanem com sempre 
a tots els nostres socis, sò-
cies i usuaris actuar amb 

responsabilitat i seguir totes 
les mesures per poder seguir 
fent esport al Club. A la nostra 
pàgina web (www.cnrubi.cat) 
es pot consultar la guia d’ús de 
les instal·lacions Covid-19 per 
conèixer totes les mesures, 
normativa i condicions d’ús 
de la instal·lació.

Des del Club estem molt 
emocionats de poder tornar-
vos a rebre i poder tornar a 
fomentar l’esport a la nostra 
ciutat. 

Club Natació rubí

Comunicat reobertura de les instal·lacions del Club Natació rubí

La Junta Directiva del Club Natació Rubí convoca a tots els socis com-
promissaris i sòcies compromissàries el proper dimarts 15 de Desem-
bre de 2020 a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es farà de 
forma TELEMÀTICA, a les 19.30h en primera convocatòria i 20.00h en 
segona, amb el següent ordre del dia:

1. Obertura de l’Assemblea pel President del Club, Sr. David Ortiz 
Esteban.
2. Elecció de dos membres de l’Assemblea per aprovar i signar l’acta.
3. Lectura dels acords de l’anterior Assemblea General de Socis i 
Sòcies.
4. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats socials i 
esportives de la temporada  2019-2020.
5. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 
vençut amb el tancament de balanç i compte de pèrdues i guanys, 
memòria econòmica i informe d’auditoria.
6. Afectacions per la pandèmia de la Covid-19.
7. Reequilibri econòmic de la concessió administrativa.
8. Quotes per l’any 2021.
9. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici econò-
mic de la temporada 2020-2021.
10. Torn obert de paraules.

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar 
a la web del Club (www.cnrubi.cat) 

o trucar al telèfon 93 606 40 67.

 La JUNTA DIRECTIVA

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

     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,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

EL CLUB NATACIÓ
RUBÍ INFORMA

primer equip absolut CNr a primera Divisió Nacional. / Cedida



c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos 
T. 93 699 21 07       682 49 40 23 

Síguenos en
 clinicadental_odontologicsrubi

Clínica Dental Odontologics Rubi

15 años cuidando de tu 

      salud dental y tu sonrisa
 

Especializados en implantología, 

estética dental y ortodoncia

Cuidamos de tu salud bucodental con las medidas 

de protección necesarias para hacer tu visita 100% segura

 Presupuesto sin compromiso

Financiación a tu medida
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