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Confinament comarcal i una hora més
per bars i restaurants a partir de dilluns
rEDACCIÓ

El secretari de Salut Pública, Josep M. Argimon, acompanyat per altres alts càrrecs, va explicar ahir les
noves mesures. / Generalitat de Catalunya

El Procicat va anunciar ahir
al migdia noves mesures
que entraran en vigor a
partir de dilluns i que tindran una vigència de dues
setmanes.
Els canvis afecten, en
primer lloc, a la mobilitat
de la ciutadania, que ara es
podrà desplaçar lliurement
dins de la comarca. En el cas
de Rubí, els moviments que-

den restringits a l’interior
del Vallès Occidental.
Pel que fa a la restauració, el govern ha decidit mantenir les franges
per esmorzar i per dinar,
però ampliant-les una hora.
D’aquesta forma, bars i
restaurants podran obrir de
7.30 h a 10.30 h del matí i
de 13 h a 16.30 h a la tarda.
Durant la nit i la resta del
dia podran continuar oferint àpats a domicili o per
endur.
Per la seva banda, el comerç no essencial continua
sense poder obrir durant els
caps de setmana, però s’ha
autoritzat a les llibreries a
obrir durant els dissabtes i
els diumenges, ja que ara
estan considerades equipaments culturals. Per tant
poden, les llibreries poden
obrir de la mateixa forma
que ho fan els teatres, el
cinema o les sales d’exposicions.
Els comerços de més de
400 m quadrats continuen
sense poder obrir.

Les llibreries poden
obrir el cap de
setmana i també
obren els gimnasos
amb restriccions
Més flexibilitat en l’oci
En l’àmbit educatiu, a la
universitat s’introdueix la
semipresencialitat en els
primers cursos universitaris, mentre que les escoles
de música i dansa oficials
podran fer extraescolars
presencials.
En l’àmbit esportiu, els
gimnasos poden tornar a
obrir amb una restricció
del 30% de l’aforament i un
màxim de 6 persones.
En relació amb les trobades socials, continua sent
vigent el límit de sis persones de dues bombolles de
convivència.
Les mesures s’han pres
després que el Procicat hagi
observat una baixada en els
contagis i una estabilització
en el nombre de malalts a
les UCI.

Reducció dràstica del
risc de rebrot després
d’uns dies complicats
rEDACCIÓ

Després d’unes setmanes
complicades, sembla que
la situació epidemiològica
a Rubí comença a millorar.
Tot i que el risc de rebrot
continua sent molt alt, ara
és de 367 (-404) respecte a
la setmana anterior. També
s’ha reduït la velocitat de
propagació de la malaltia,
l’Rt, que és de 0,6 (-0,6). Pel
que fa a la incidència acumulada en els darrers catorze
dies, la tendència també és a
la baixa, amb 570 (-51).
Les dades que publica
el Departament de Salut
també indica que ha baixat el
nombre de rubinencs ingressats, que ara és de 37, però
durant la darrera setmana
han mort dues persones
més per covid i ja són 158
les defuncions a Rubí per
l’epidèmia.
Pel que fa als nous positius, entre el 25 i el 31 de
gener, se n’han detectat 170
després de fer 2.954 PCR i
902 tets d’antígens.
A Catalunya, la situació
també és més lleu que en les

darreres setmanes, però el
risc de rebrot és més elevat
que a Rubí, amb 501 i una
velocitat de propagació de la
malaltia de 0,9. Actualment,
hi ha 2.750 pacients ingressats i 724 estan a l’UCI.
Mig miler de persones ja
tenen la vacuna posada
Pel que fa a la vacunació, a
Rubí hi ha 523 que ja han
rebut la dosi completa de
la vacuna, que consisteix en
dues injeccions del fàrmac.
Un total de 1.368 persones
han rebut la primera dosi.
Incidència a les escoles
Pel que fa a la incidència en
els grups escolars, també
ha millorat respecte a la
setmana passada, quan una
dotzena de centres estaven
afectats. Ara hi ha grups
confinats a les escoles Mossèn Cinto, Regina Carmeli,
Montserrat, Balmes, Schola,
25 de Setembre i Escola
del Bosc. A més, hi ha tres
alumnes confinats al Centre
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol i tres grups a l’institut
L’Estatut.
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El Pla d’habitatge de Rubí pretén
augmentar els pisos de protecció social

L’Ajuntament anuncia que
obrirà un Punt d’Informació
a la plaça Pearson

redacció

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i la regidora d’Habitatge,
Ànnia García, van presentar
dimecres la proposta del Pla
local d’habitatge de l’equip
de govern per al període
2021-2027. Està previst que
el document, que ja s’ha
traslladat a la Mesa pel Dret
a l’Habitatge per a la seva
consideració, es porti a aprovació inicial al Ple municipal
del mes de febrer.
Comptar amb un Pla local
d’habitatge és una obligació
per als municipis de més de
5.000, segons ha reconegut
l’alcaldessa de Rubí, que
ha afegit que “l’accés a un
habitatge digne és una preocupació generalitzada que,
en la situació actual, encara
s’ha accentuat més, ja que la
pandèmia ha posat els drets
bàsics en un lloc més rellevant a la nostra vida”.
La proposta de Pla local
d’habitatge és coherent amb
el Pla territorial sectorial de
l’habitatge de Catalunya, que
identifica Rubí com a àrea de
demanda forta i acreditada i
amb la Llei del dret a l’habitatge. D’acord amb els Objectius de Solidaritat Urbana
que recull aquesta norma,
s’enfoca a l’assoliment, en els
propers 20 anys, d’un parc
mínim d’habitatges destinats
a polítiques socials del 15%
respecte del total d’habitatges principals existents. Com
a objectiu complementari, el
Pla local d’habitatge també
preveu ampliar l’oferta de
lloguer social fins que arribi
a representar el 5% del total
d’habitatges principals. Actualment, Rubí compta amb
un parc de 28.243 habitatges

Espai on s’ubicarà el servei. / Localpres-Ajuntament

redacció
La regidora d’Habitatge i l’alcaldessa presentant el Pla, que s’aprovarà al febrer. / Ajuntament-Localpres

principals i de 1.077 habitatges destinats a polítiques
socials (3,8%).
Per a la regidora d’Habitatge, el fet que el pla
estigui pensat a 20 anys vista
proporciona a la ciutat “una
eina que ens ha de poder
guiar en aquest mandat i en
els següents, que ens ha de
servir per situar-nos en les
mitjanes europees en matèria d’habitatge social. No ho
podrem fer sols, però des de
l’Ajuntament hi posarem tots
els recursos necessaris.”
Quatre grans objectius
El Pla local d’habitatge identifica les principals necessitats d’habitatge de la ciutat
i les classifica per col·lectius
o grups d’atenció preferent:
població jove (25-29 i 30-34),
població en risc o situació
d’exclusió residencial, població en situació d’exclusió
residencial greu, població
amb dificultats en el mercat
lliure (lloguer) i gent gran
(lloguer).
En total, el pla estableix
quatre grans objectius, que
es desenvolupen en 25 línies

estratègiques i 34 actuacions. Aquests objectius són
prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió
residencial; ampliar el parc
públic d’habitatge i la borsa
de lloguer municipal per donar compliment a l’objectiu
de solidaritat urbana; rehabilitar, mantenir i millorar
el parc d’habitatge actual;
i establir mecanismes de
desenvolupament i compliment del pla.
Amb l’objectiu d’ampliar
el parc públic d’habitatge i la
borsa de lloguer municipal
per donar compliment a
l’objectiu de solidaritat urbana, es plantegen actuacions
encarades a impulsar les
polítiques municipals d’habitatge. “No estem parlant
només que l’Ajuntament
tingui més habitatges, sinó
que també hi hagi més habitatges destinats a polítiques
públiques, per exemple a
partir de la inclusió en la
Borsa de Lloguer de pisos
de particulars”, ha destacat
la regidora Ànnia García. En
aquest apartat, es proposen
diferents vies per construir

i promocionar habitatge
públic, la creació i manteniment d’un registre d’habitatges desocupats, l’adquisició d’habitatges privats
per a polítiques públiques,
la mobilització d’habitatges
buits d’entitats financeres i
d’habitatges privats cap al
lloguer assequible i social, el
foment del lloguer assequible per atendre les persones
que no poden accedir a un
habitatge a preu de mercat,
la utilització del POUM com
a instrument per generar habitatge públic i l’actualització
constant del patrimoni del
sòl i de l’habitatge.
Un cop rebi el vistiplau
inicial del Ple, la proposta de Pla local d’habitatge
se sotmetrà a un període
d’exposició pública durant
el qual es podran presentar
al·legacions. A continuació,
tornarà al plenari per a la
seva aprovació definitiva.
Finalment, el document es
farà arribar a la Generalitat
de Catalunya perquè faci les
prescripcions que consideri
o el doni per aprovat definitivament.

Rubí tornarà a comptar
amb un Punt d’Informació
a la ciutat després que
en el mandat anterior se
suprimís aquest espai,
que en la darrera etapa
es prestava des de l’edifici
de l’Antiga Estació, i quedés repartit entre altres
equipaments de la ciutat. Anteriorment, el Punt
d’Informació de la ciutat
també havia estat en un
local del carrer Maximí
Fornés.
Ara, el nou Punt d’Informació s’ubica en un
dels quioscos buits que
hi ha a la plaça Pearson
i oferirà a la ciutadania
rubinenca i als visitants
informació sobre el patrimoni local i sobre les
rutes turístiques que ja
existeixen al municipi.
L’A j u nta m e nt e stà
treballant aquests dies
per posar a punt l’espai,
netejant les pintades de
l’exterior, canviant alguns elements, renovant
la instal·lació elèctrica i
col·locant nou mobiliari.
Està previst que aquesta
mateixa setmana finalitzin
els treballs i el nou servei

pugui obrir a finals de
març, quan s’estableixin
els horaris i el personal.
“És un servei important
per impulsar la projecció
de la nostra ciutat, tant de
cara als propis rubinencs
i rubinenques com a la
gent que ens pugui visitar.
Volem que ens ajudi a
consolidar la imatge d’un
Rubí cultural que val la
pena conèixer”, ha explicat
el regidor de Projecció de
la Ciutat, Moisés Rodríguez, que considera ideal
la seva ubicació pròxima
a l’estació i visible des de
l’avinguda Barcelona.

PIS SITUAT EN
ZONA PROGRÉS
Sup. 84m2.
3 habitacions.
dobles. Bany complet
i lavabo. Terres.
Calefacció gas

137.000€
Ref. 12431/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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Jornada participativa
telemàtica del Pla
d’Igualtat el 17 de febrer

Comencen les obres per adequar la
pista esportiva de Can Ximelis
rEDACCIÓ

El procés participatiu s’haurà de fer en línia. / Arxiu-Ajuntament

rEDACCIÓ

El procés participatiu del
Pla d’Igualtat de Rubí s’haurà de fer de forma telemàtica. El 17 de febrer a les
17.30 h s’ha previst una
jornada participativa en línia oberta a totes les dones
de la ciutat per recollir les
seves aportacions. També
es compartirà el resultat
de la diagnosi, ja acabada.
Les dones que vulguin participar en aquesta trobada
telemàtica poden enviar un
correu electrònic a igualtat@ajrubi.cat.
D’altra banda, la comissió de seguiment del
pla ja ha rebut el retorn de
l’anàlisi inicial dels diferents
serveis municipals i comença la incorporació de les
propostes al futur pla d’acció. L’11 de febrer a les 13
h tindrà lloc la segona trobada de la comissió, on els
diferents serveis municipals
podran fer les seves aportacions als documents.
La regidora de Polítiques d’Igualtat, Yolanda
Ferrer, anima a les dones
rubinenques a participar en

aquesta jornada virtual: “El
Pla d’Igualtat ha de donar
resposta a les necessitats
reals de totes les dones
del municipi i representar
tots els serveis municipals.
Només així serà un document veritablement útil per
avançar de manera real i
efectiva cap a la igualtat de
gènere a Rubí”.
El Pla d’Igualtat servirà
per ordenar totes les accions que es realitzen al municipi en matèria d’igualtat
de gènere, desenvoluparà
fórmules per incorporar la
mirada de la transversalitat
de gènere a totes les polítiques públiques i articularà
les accions que es realitzen
a la ciutat per promoure la
igualtat. El document també té per objectiu potenciar
projectes de coeducació als
centres educatius, espais
de participació per a les
dones de la ciutat i accions
enfocades a la prevenció,
detecció, atenció i recuperació de casos de violència
masclista.
El Pla d’Igualtat podria
estar enllestit durant la
primavera.

Els treballs de construcció
de la pista esportiva de
Can Ximelis han començat
aquest dilluns i es preveu
que s’allarguin un mes.
Aquest espai, ubicat a la
confluència dels carrers
Moncayo i Aneto, acollirà
una pista polivalent equipada amb quatre cistelles de
bàsquet i dues porteries.
Aquesta és la proposta
presentada als Pressupostos
Participatius 2018 que més
suport ciutadà va rebre,
seguida per la posada en
marxa d’un sistema d’enllumenat intel·ligent i la replantació d’arbres a la ciutat.
El regidor de Participació
Ciutadana, Pau Navarro, ha
celebrat l’inici de les obres
de la pista: “Amb l’obra
de Can Ximelis finalitzem

La instal·lació estarà a punt al març. / Ajuntament

les accions dels pressupostos participatius 2018. Un
cop superats els diferents
processos administratius,
la pista esportiva de Can
Ximelis serà una realitat
en breu i a disposició de la

ciutadania”.
Els treballs comencen
després d’haver superat els
diferents tràmits administratius que comporta una
actuació d’aquest pressupost i tipologia. Ha requerit

la redacció d’un projecte
executiu que, prèviament,
ha hagut de passar un procés de licitació i ha hagut de
superar l’aprovació inicial,
el posterior període d’exposició pública i la pertinent
aprovació definitiva. A més,
l’obra també ha requerit un
concurs públic per adjudicar
els treballs.
L’empresa Estayc és l’encarregada dels treballs, que
s’allargaran un mes i tenen
un pressupost de 88.164
euros.
En paral·lel, la setmana
passada la Junta de Portaveus va aprovar de manera
inicial el projecte de millora
del parc de Ca n’Alzamora,
una de les propostes decidides a través dels Pressupostos Participatius del 2020. El
següent pas és l’exposició
pública del projecte.

Font del Ferro torna a vendre els seus
productes de jardineria al Mercat
rEDACCIÓ

Font del Ferro va reobrir
dijous el seu punt de venda
de productes de jardineria
al Mercat Municipal. L’empresa municipal, dedicada
a la integració de les persones amb discapacitat intel·
lectual, ha recuperat així un
dels principals aparadors
dels seus productes. El punt
de venda del Mercat funcionarà els dijous i divendres
de 8 h a 13 h.
Paral·lelament, Font del
Ferro es prepara per tornar
a obrir els dissabtes, de
9 h a 14 h, tan bon punt

s’aixequin les restriccions
actuals, que prohibeixen
la venda de productes no
essencials durant els caps
de setmana. En aquests
moments, el viver situat al
carrer de Mallorca només
és accessible per al públic
general de dilluns a divendres de 9 h a 13.30 h.
L’empresa municipal
ja està treballant en l’habitual campanya de Sant
Valentí, en el marc de la
qual es posaran a la venda
diferents plantes i objectes
d’artesania elaborats per
les persones usuàries dels
Serveis d’Atenció Diürna.

Afectacions per la covid
Amb motiu de la pandèmia,
l’empresa municipal va viure
una profunda adaptació
que li va permetre seguir
oferint suport a les persones
usuàries i treballadores de
la finca.
Durant l’estat d’alarma,
els responsables de Font del
Ferro van fer un intens seguiment de totes les persones
usuàries de forma telemàtica i presencialment amb
cita prèvia. A més, es van
impulsar vídeos orientats a
mantenir els vincles entre
tots els usuaris i treballadors
i, en el cas concret dels Ser-

veis d’Atenció Diürna, també
es van fer algunes activitats
de dinamització.
Durant el mes de juny, es
va poder reactivar el Centre
Especial de Treball (CET),
es va posar a punt el viver
i les brigades de l’empresa
municipal van reprendre les
tasques de manteniment a
places, jardins, urbanitzacions i polígons d’activitat
econòmica.
Al juliol, es va recuperar
la venda de planta al públic,
tot i que de manera limitada, així com l’activitat presencial els Serveis d’Atenció
Diürna.

DISSABTE 20 DE FEBRER

JORNADA DE PORTES OBERTES
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L’energia elèctrica concentra la major
part del debat del Ple de gener
redacció

Els talls de llum a la ciutat, el
cost de l’energia o l’origen de
l’electricitat van ser alguns
dels temes que es van discutir en el Ple ordinari que
es va celebrar dijous passat.
Hi havia tres mocions que giraven al voltant de qüestions
relacionades amb l’energia
elèctrica, la primera de les
quals demanava exigir a
Endesa una solució als talls
elèctrics a la ciutat i que
va ser aprovada per Junta
de Portaveus. La moció,
presentada per Esquerra
Republicana, exigeix a la
companyia subministradora
de l’energia que faci un bon
manteniment de la xarxa
per evitar els talls reiterats
de llum.
Les altres dues mocions
que tractaven temes energètics no es van aprovar.
L’AUP va posar sobre la taula
una petició per reclamar
a Endesa que compleixi el
contracte signat amb els
ajuntaments de Catalunya
i garanteixi que el 100% de
l’energia subministrada sigui
d’origen renovable i, si no és
així, que s’apliquin sancions
a l’empresa. En aquest cas,
la moció no es va aprovar
perquè el PSC i En Comú Podem van votar-hi en contra.
Andrés Medrano, regidor
de Transició Energètica, va
explicar que “tota l’energia
que consumeix l’Ajuntament
de Rubí és renovable” i va
indicar que la moció contenia errors.
Tampoc es va aprovar
una moció de Ciutadans que
demanava al govern espanyol que impulsés mesures
per evitar l’augment del preu
de la llum i la creació d’un
fons de compensació per
evitar tallar el subministrament elèctric a les famílies
vulnerables. La formació
taronja es va quedar sola
defensant aquesta moció, ja
que la majoria de partits van
insistir que no és el govern
qui s’ha de fer càrrec del
sobrecost de la llum ni dels
impagaments, sinó la companyia elèctrica, que cada
any té beneficis milionaris.
Tots els partits van votar-hi
en contra, a excepció de
Veïns per Rubí, que es va
abstenir, i de Cs, que hi va
votar a favor.
L’altra moció que tampoc
es va aprovar va ser un text

d’ERC per donar suport al
conseller Bernat Solé, recentment inhabilitat per l’1
d’Octubre. El PSC i Cs van
votar en contra de la proposta, mentre que els comuns i
VR es van abstenir. La moció
només va comptar amb el
vot a favor d’ERC i l’AUP.
Reforçar la Sindicatura de
Greuges
El Ple va aprovar una moció d’Esquerra a través de
la Junta de Portaveus per
millorar el procés d’elecció
de la figura del Síndic de
Greuges, reforçant la participació ciutadana, dotant de
recursos econòmics i personals l’oficina i atribuint una
remuneració al síndic.
També es va aprovar per
Junta de Portaveus una moció de l’AUP que reclamava
que les empreses que treballen per l’Ajuntament regularitzin la situació contractual
dels seus treballadors després d’una sentència judicial
que prohibeix vincular els
contractes dels treballadors amb els contractes de
serveis a l’administració
pública.
Per tancar el capítol de
mocions, el Ple va viure un
llarg debat sobre les accions
que s’han dut a terme a les
escoles i instituts públics arran de la pandèmia després
que el PSC presentés una
moció per demanar que es
doti d’equipament informàtic i connectivitat digital
els alumnes vulnerables. El
regidor d’Educació, Víctor
García, va afirmar que a
Primària han arribat “zero
ordinadors i a secundària
només a dos centres”. Mentre que el portaveu d’Esquerra, Xavier Corbera, ho
va desmentir i va defensar
la feina realitzada des de la
conselleria d’Educació: “Les
coses es poden fer millor,
però la gestió del Departament d’Educació és bona,
principalment gràcies als
professionals”, i va titllar la
moció “d’electoralista”. El
text es va aprovar amb el vot
en contra dels republicans.
S’aprova un nou ROM
Després d’anys treballant
per l’aprovació d’un nou Reglament Orgànic Municipal
(ROM), finalment aquest es
va dur a aprovació al Ple i va
ser aprovat per unanimitat
El ROM actual era un docu-

ment a provat el 1987.
També es va aprovar una
ordenança per fomentar la
instal·lació de plaques solars
a la ciutat i un conjunt de
projectes d’obres, entre els
quals hi ha la millora dels
accessos al pont del carrer
Sant Joan, la reurbanització
de la rotonda de Ca n’Oriol,
el projecte del carrer Sabadell, l’arranjament de les
zones verdes del Sector H,

l’acabament de les obres de
reparació de la xemeneia de
l’Escardívol i la reforma de
les oficines del carrer Doctor
Robert. Precisament, aquest
darrer projecte va aixecar
moltes crítiques entre l’oposició per l’elevat import de la
reforma, de 316.000 euros
per un local d’administració
de poc més de 130m2 i que
serà la futura seu de Participació Ciutadana.

L’energia elèctrica va centrar el debat al Ple. / Cedida
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Arriba l’equador d’una campanya
electoral inèdita, marcada per
la pandèmia de coronavirus
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

Hi ha molta incertesa al voltant de les meses electorals. / Arxiu

BAR
CASA NICO
HORARIO
de martes a domingo
de 6 a 18 horas
c/Joaquim Bartrina,
núm.16 Rubí
T. 93 699 01 11

Arroces por encargo

(Precio cada 2 personas)
Arroz caldoso
de bogavante 32€
Paella de marisco 26€
Arroz negro 26€
Paella mixta 24€
Arroz caldera 32€
(pulpo, calamar y bogavante)
Fideuá 24€

Menú diario 9,50€
Menú fin de semana 14€

La matinada de divendres
passat els diferents partits
polítics que opten a les
polèmiques eleccions al
Parlament de Catalunya del
pròxim 14 de febrer van
arrencar una campanya
electoral que està sent com
a mínim inèdita.
De fet, la campanya electoral va arrencar sense que
la celebració de les eleccions
estigués confirmada. Va ser
ja amb la tradicional enganxada de cartells realitzada,
quan el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
va resoldre definitivament
suspendre el decret del govern de la Generalitat que
ajornava les eleccions fins
al maig per la situació de la
pandèmia de coronavirus.
Precisament aquesta
situació i les restriccions
imposades pel Procicat per
intentar rebaixar el nombre
de contagis, ha fet que els
partits polítics locals no
hagin organitzat grans actes
electorals, com habitualment fan, i hagin apostat

per actes de petit format
amb visites de candidats i
xerrades i entrevistes a través de les xarxes socials per
intentar arribar al màxim
públic.
Pel que fa a la temàtica,
de moment, la sanitat pública, un tema de màxima
actualitat per l’epidèmia de
covid-19, ha estat el tema
més recurrent i tampoc no
ha faltat l’enfrontament
entre partits de caràcter
independentista amb els
nacionalistes espanyols.
Les meses electorals, en el
punt de mira
La campanya també està
tenint com a protagonista
una part de la ciutadania:
aquella que ha estat designada per sorteig per conformar les meses electorals. En
aquest sentit més de 9.000
catalans i catalanes que es
troben en aquesta situació
han presentat al·legacions a
la Junta Electoral per no haver d’assistir. Els motius són
diversos i principalment per
qüestions mèdiques pròpies
o de familiars pròxims. I en

el rerefons, hi ha la por a ser
contagiats de coronavirus.
El nombre és tan elevat que
ja s’està plantejant haver
de demanar voluntaris que
vulguin formar part de les
meses, un fet que seria inèdit en unes eleccions en la
democràcia recent.
A Rubí, el 19 de gener
es va celebrar el sorteig per
escollir els 801 rubinencs
i rubinenques que hauran
d’estar a les 89 meses electorals que es formaran el
14 de febrer. Alguns dels
escollits han expressat a
través de les xarxes socials
el seu malestar perquè fins
aquesta mateixa setmana
no han rebut la notificació.
Altres havien comprovat a
través de la web del consistori si els havia tocat, el
programa els havia dit que
no, però després han rebut
la notificació.
Tot plegat, ofereix un
panorama incert de si finalment el 14 de febrer es podran formar amb normalitat
totes les meses electorals
per poder celebrar les eleccions al Parlament.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

redacció
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En Comú Podem vol augmentar un ERC es compromet a construir o
25% la partida d’atenció primària habilitar un hospital de proximitat
a la zona de Rubí i Sant Cugat

Membres d’En Comú Podem, a les portes del CAP Mútua. / ECP

redacció

En Comú Podem (ECP) proposa augmentar un 25% el
pressupost de l’atenció primària de la sanitat pública,
un compromís que ha traslladat a Rubí Miquel Farrés,
número 17 de la llista d’En
Comú Podem, encapçalada
per Jéssica Albiach.
Farrés ha afirmat que
“especialment Rubí i la zona
del Vallès Occidental és on
aquest model sanitari és més
cruel amb les persones més
humils i amb aquelles que

necessiten veure el seu metge de primària o necessiten
una prova i no poden anar a
la privada a pagar-la”.
També s’ha compromès
a què “les visites amb els
metges de primària es programin en 24 o 48 hores, les
proves d’especialitat clínica,
en tres setmanes, i les intervencions quirúrgiques, en
tres mesos com a màxim”.
La formació política ha
carregat contra ERC, que
ocupa ara la conselleria de
Salut, per “continuar i promoure” amb el model de la

“sociovergència”, segons ha
explicat la diputada Marta
Ribas: “Tenim un sistema
sanitari que respon a una
sociovergència. Socialistes i
Convergència van pactar un
model confús, que aposta
més per l’hospitalària que no
pas per la primària, un model confús en la gestió que
aposta més per la concertació i l’externalització i cap a
privats amb ànim de lucre i
això és el que tenim ara per
fer front a la pandèmia”.
També Andrés Medrano,
regidor d’En Comú Podem
a l’Ajuntament de Rubí, va
defensar que pels comuns
la sanitat és una prioritat,
especialment a Rubí, i ha
expressat els seus dubtes
davant l’anunci recent que el
CAP Mútua es transformarà
en un CUAP: “El nou CUAP
no tindrà aparentment atenció d’urgències pediàtriques
les 24 hores”.
A més, ha criticat que
la gestió del futur CUAP recaigui en l’empresa Mútua
de Terrassa: “És el pitjor
gestor”.
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redacció

L’exalcalde de Sabadell i candidat comarcal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), Juli Fernández, s’ha
compromès a construir o
habilitar un hospital de proximitat al servei dels veïns de
Rubí, Sant Cugat i la zona
propera. Rubí fa més d’una
dècada que espera poder tenir aquest equipament, però
cap govern de la Generalitat
ha aconseguit tirar endavant
el projecte.
Segons ha explicat el número 17 a la llista, la referència és l’hospital Ernest Lluch,
que es construirà a Montcada
i Reixac i que dependrà de
l’Hospital Taulí de Sabadell.
“Creiem que aquesta legislatura, si tenim la capacitat
de governar i liderar des de
la visió independentista i
d’esquerres, en aquesta part
de la comarca entre Rubí i
Sant Cugat disposarem d’un
recurs hospitalari assimilable
a l’Ernest Lluch, per donar

resposta a la gent de Rubí i
Sant Cugat i l’entorn proper”,
ha explicat l’exalcalde de
Sabadell, que ha insistit que
la voluntat d’Esquerra és que
el nou equipament sanitari
sigui gestionat des d’un organisme públic i que estigui
vinculat al Consorci Sanitari
de Terrassa.
Fernández no ha concretat si la instal·lació del nou
equipament es farà amb un
edifici propi, com en el cas
de l’Ernest Lluch, o bé transformant l’Hospital General
de Catalunya, actualment en
mans privades, tal com va

apuntar l’exconseller de Salut
Toni Comín fa uns anys. El
model d’hospital que Esquerra vol impulsar al territori és
la d’un hospital de proximitat
que pugui resoldre la majoria
de qüestions sanitàries i que
el desplaçament als hospitals
de Terrassa es limitin a les
qüestions més complexes.
D’altra banda, el candidat comarcal també ha
destacat el projecte ja iniciat
per convertir el CAP Mútua
en un centre d’urgències
d’atenció primària, que s’ha
d’acabar de desenvolupar
aquest any.

Membres d’ERC, atenent els mitjans de comunicació. / ERC

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA
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SOLARS URBANS
PER EDIFICAR
(situats a la part tranquila de Ca n’Oriol)
Solar al carrer Jaen
225 m2, 9 m façana x 25 m profunditat, per edificar casa aïllada de 112,50 m2.

Es ven per:

95.000€

Solar al carrer Santander
190 m2, façana 11 m. x 18 m profunditat, per construir gran casa de planta baixa
i planta primera. També es poden fer dues cases unifamiliars
o petit edifici plurifamiliar..

Es ven per:

125.000 €

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

MES BLANC I COLOR

BARNUSSOS, TOVALLOLES, JOCS DE LLIT,
MANTES, NÒRDICS I EDREDONS

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Josep Rull demana “no resignar-se” i fa una
crida a votar per la independència
redacció

Josep Rull, durant l’acte de dimarts a la plaça Onze de Setembre de
Rubí. / Junts

L’exconseller de Territori,
Josep Rull, actualment condemnat després de l’1 d’octubre, ha fet una aturada
a Rubí durant la campanya
electoral per defensar el
vot per Junts per Catalunya
(Junts).
Serveis Penitenciaris ha
atorgat el segon grau als
líders polítics i socials empresonats, motiu pel qual alguns

d’ells estan participant en la
campanya electoral, com és
el cas de Josep Rull, que té
una condemna de 10 anys i
6 mesos.
Visiblement emocionat,
l’exconseller va visitar dimarts la ciutat i va recordar
que el darrer dia que va
trepitjar el municipi va ser
el 30 de setembre, per cedir
el vestíbul de l’estació dels
FGC com a local de votació:
“Sóc a la presó per fets com

Condis La Serreta
Les millors ofertes
als millors preus

Aquesta setmana
emporta’t una olla
per microones
*
de regal!

aquest”.
Durant el seu discurs, a
la plaça Onze de Setembre,
el terrassenc, ha apel·lat a
l’esperit de l’1-O, convidant
les forces independentistes a
desfer els retrovisors i mirar
cap endavant: “En aquesta
legislatura hi ha hagut una
competició que als presos
polítics ens ha costat molt
d’entendre”.
Rull ha demanat la mobilització del vot independentista assegurant que la
ciutadania té dues opcions,
resignar-se o fer un acte de
fermesa. En aquest sentit,
ha demanat que la seva
condemna no sigui en va i

que la proposta de Junts és
“no resignar-se”.
També ha explicat que
el projecte de Junts és “benestar i progrés”, motiu pel
qual la formació defensa
la independència: “Estem
convençuts que tenim tots
els instruments per donar un
futur millor als nostres fills”.
Josep Rull ha animat a la
ciutadania a omplir les urnes
de vots independentistes i a
votar per la candidatura de
Laura Borràs, presidenciable
de Junts: “No ens resignem,
perquè si no serem una nació trista i sense esperança i
l’esperança no ens la poden
llevar mai”.

La Plataforma 1-O demana una
mobilització del vot independentista
La Plataforma 1-O de Rubí,
que agrupa a totes les entitats i formacions polítiques independentistes del
municipi, ha fet una crida
a tots els ciutadans a participar en les eleccions del
Parlament de Catalunya, i
concretament a “reforçar la
majoria independentista al
Parlament”.
Per la plataforma, la
convocatòria és “l’enèsima maniobra del Regne
d’Espanya per apagar tota
esperança d’independència. Un estat que s’autoanomena democràtic, però
que està dominat per la set

de venjança i continua amb
una repressió ferotge des
de l’1 d’octubre del 2017”.
La Plataforma de l’1-O
defensa que la seva voluntat és “construir una
república de la ciutadania,
on les decisions les prengui
el seu Parlament escollit
lliurement, no uns tribunals
contaminats ideològicament. Volem una república que pugui protegir les
famílies vulnerables dels
desnonaments dels grans
tenidors, que pugui decidir
lliurement les polítiques
sanitàries, que disposi dels
seus impostos, etc”.

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464

*Amb

una compra mínima de 25€

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
Segueix per Facebook i Instagram
de Condis La Serreta les receptes!
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FK Julia Serveis SL, una correduria que busca
la mejor opción de seguro al mejor precio
¿Quién es FK Julia Serveis?
Somos una correduría de seguros la cual se dedica de forma
exclusiva a la comercialización
de todo tipo de seguros.
Nuestros inicios proceden de la Autoescuela Julia de
Rubí. A partir del año 1984
incorporamos el servicio de
seguros debido a la demanda
que teníamos.
Trabajamos hoy en día con
más de 20 compañías de seguros nacionales e internacionales
de primer nivel a través de las

cuales buscamos la mejor opción de seguro para el cliente
para cubrir bien sus necesidades
y al mismo tiempo que tenga el
mejor precio posible.
Al ser CORREDORES DE
SEGUROS somos totalmente
independientes de cualquier
aseguradora y esto nos permite
ser muy objetivos y ofrecer un
asesoramiento 100% neutral y
profesional.
¿Qué servicios ofrece?
Podemos ofrecer cualquier tipo

de seguro que pueda necesitar,
tanto como particulares, autónomos, empresas y pymes.
Es importante analizar el
tipo de necesidad de seguro
que cada persona, empresa
puede tener y a partir de aquí
hacer una propuesta totalmente personalizada.
¿Cuál es la filosofía
de la empresa?
Sin duda nuestra gran vocación
y dedicación al cliente mirar
que este siempre este perfectamente atendido, asesorado,
informado de cómo están sus
seguros, gestiones y otras necesidades que pueda tener.
Esto lo conseguimos través
de nuestros diferentes departamentos de atención al cliente
especializados.
Al final nuestro trabajo del
día a día es este poner nuestro
esfuerzo en el cliente.
¿Qué les diferencia de otros
corredores de seguros?
Somos una correduría de seguros con una gran experiencia y estamos en formación
continua.
Esto nos permite analizar
bien los riesgos, necesidades
de cobertura y por tanto hacer
propuestas, pólizas y tramitar siniestros con garantía de
éxito.
Si un asegurado se plantea un
cambio de corredor de seguros, ¿qué le sugeriría?
Primero de todo nos gustaría
saber por qué quiere realizar
este cambio de seguro o mediador de seguros y ver cómo
le podemos ayudar.
A partir de aquí analizar
bien sus necesidades, ver sus
pólizas actuales si están bien
hechas en cuanto a coberturas se refiere, precios etc. y a
partir de aquí hacer una propuesta personal y profesional
para que se asegure a través
nuestro.
Una vez sea cliente nuestro
revisar bien sus pólizas año a
año y sobre todo estar cerca
de él para cualquier cambio que
pueda tener y así poder adaptar
sus seguros rápidamente es
decir que estos siempre estén
actualizados en todos los sentidos coberturas, precios y esto
solo se consigue si estamos
cerca del cliente.

¿Quién forma parte del equipo
de FK Julia Serveis?
Nuestro equipo está formado
por diferentes departamentos
especializados en las diferentes
áreas de gestión que tiene una
correduría de seguros. Entre los
que destaca un departamento de
producción para nuevas contrataciones de seguros juntamente
con otro que se dedica a estudiar
las renovaciones de las pólizas
de seguro que ya gestionamos
nosotros para que sean en las
mejores condiciones posibles.
También contamos con un
Departamento de siniestros
donde gestionamos directamente todas las incidencias que tienen nuestros clientes. Aparte de
tramitadores propios, también
contamos con un asesor pericial
e industriales de total confianza.
Para el tema de automóviles tenemos talleres de confianza.
Finalmente, un Departamento contable para la gestión
de recibos y gerencia la cual se
dedica a coordinar todas estas
áreas.
En total disponemos de un
equipo de 9 personas.
¿Cuentan con colaboradores?
En FK Julià Serveis es la suma de
muchos profesionales que nos
dan apoyo, entre los que destacamos a RB ADMINISTRADORS como administradores
de comunidades de propietarios,
ARQUIT-TEC GRUP como
arquitectos, INMOFIORE como
agentes inmobiliarios y HSA
ABOGADOS como asesores
jurídicos.
Colaboramos de una manera totalmente profesional
y directa con, peritos, industriales, abogados, inmobiliaria,
Arquitectos, administradores
de fincas, los cuales nos ayudan
a poder abarcar otros servicios
que nos pueden demandar
nuestros clientes y tenemos la
tranquilidad de poderles redirigir
a estos con total confianza que
serán muy bien atendidos.
Algún aspecto que quisiera
destacar de FK Julia
Creo que si algo tuviera que
destacar de nuestra empresa
son las ganas y el esfuerzo que
le ponemos cada día todos los
integrantes de la Correduría en
tener a nuestros clientes bien
atendidos y sobre todo estar
siempre a su lado.

Nombre gerente/director:
Francesc Julià del Castillo
Dirección:
Av del Estatut 20 local 3 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 6972814 · info@fkjulia.com.
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Ź AJUTS COL·LECTIUS COVID-19

Nou pla d’ajuts directes als col·lectius
més afectats per la Covid-19
Els destinataris d’aquest pla trimestral del Govern, dotat amb 618 M€, seran treballadors en ERTO, autònoms,
microempreses i petites empreses

E

l Govern de la Generalitat activarà un nou
pla d’ajuts directes i de
caràcter trimestral per donar
suport als col·lectius i sectors
econòmics més afectats per
les mesures de contenció de
la pandèmia de la Covid-19
per un import de 618 milions
d’euros de gener a març. La
iniciativa, encapçalada pels
departaments de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda; Treball, Afers Socials i Famílies; i Empresa i
Coneixement, s’ha anunciat
aquesta setmana després
d’acordar-la amb el Consell
del Diàleg Social de Catalunya, que agrupa els representants de les principals
associacions econòmiques i
socials del país.
Els destinataris d’aquestes
ajudes seran majoritàriament: treballadors autònoms
que han vist reduïts els seus
ingressos; microempreses
i petites empreses que han
patit una caiguda substancial de la seva facturació
i que es comprometen a
mantenir els llocs de treball;
persones treballadores que
estiguin en un expedient de
regulació temporal d’ocupació (ERTO); així com els
sectors més afectats per les
restriccions.
Reedició dels ajuts a autònoms
El nou pla trimestral s’estructura en quatre línies d’actuacions principals. La primera
és una nova edició de l’ajut
dels mesos de novembre i
desembre per a persones
treballadores
autònomes
afectades econòmicament
per la Covid-19. L’ajut serà
novament de 2.000 euros
per treballador autònom i el

rebran totes les persones
que el sol·licitin i compleixin
els requisits. L’estimació que
fa el Govern és d’un pressupost de 280 milions d’euros,
GH PDQHUD TXH VH¶Q EHQH¿ciarien uns 140.000 treballadors autònoms.
L’ajut està dirigit a persones
treballadores autònomes inGLYLGXDOV R DPE ¿QV D  WUHballadors contractats, amb
una base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior
D  HXURVDQ\ L DPE
un rendiment net l’any 2020
LJXDO R LQIHULRU D  HXros. Són els mateixos requisits que a les dues convocatòries anteriors i hi podran
accedir les persones que ja el
van rebre i aquelles que potser llavors no complien amb
els requisits, però ara sí.

Crèdit: @iStock

de concretar amb els agents
socials.
Ajut nou per a la formació
de treballadors en ERTO
Aquest ajut a la formació
està dirigit a persones treballadores que es troben
en situació d’ERTO, tot
prioritzant els sectors més
afectats. L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral d’aquests treballadors i
ajudar en la seva possible
UHRULHQWDFLyLUHTXDOL¿FDFLy

yar amb els agents econòmics i socials.

lions d’euros permetran cobrir
tot l’univers de treballadors
en ERTO de les microempreses i petites empreses, que
són un total de 104.000. Per
acollir-se als ajuts, l’empresa
haurà de comprometre’s a
mantenir la contractació dels
WUHEDOODGRUV¿QVDOGHGHVembre de 2021. En cas d’incompliment, perdrà la totalitat
de la subvenció.

Ajuts per a petites empreses i microempreses en
ERTO
Finalment, el Govern, a través
El procediment per sol·licidel Departament d’Empresa i
tar l’ajut serà el mateix que
Coneixement, destinarà 208
al desembre: a partir del remilions d’euros a microemgistre a una nova base de
preses i petites empreses
dades de treballadors autòamb treballadors en situanoms. Només serà necessació d’ERTO. En concret, s’hi
ri complir amb els requisits
podran acollir les empreses La voluntat del Govern és
per poder registrar-se a la
GHPHQ\VGHWUHEDOODGRUV activar aquesta línia al més
base de dades i s’accedirà a
DPE XQD IDFWXUDFLy GH ¿QV aviat possible. Per tal d’agil’ajut directament.
6¶KL GHVWLQDUDQ  PLOLRQV a 10 milions d’euros anuals litar el procés, es farà un
G¶HXURV L HV SUHYHX EHQH¿- que tinguin treballadors en registre previ de totes les
Ajut nou i directe a trebaciar uns 10.000 treballadors situació d’ERTO a data 31 de empreses sol·licitants. Per
lladors en ERTO
rebre l’ajut, els sol·licitants
i treballadores en situació desembre de 2020.
També es posa en marxa
només hauran de fer un cerd’ERTO.
una nova línia d’ajuts direcL’ajut consistirà en 2.000 eu- WL¿FDW G¶DXWRUHVSRQVDELOLWDW
tes per a treballadors i trebaEl Departament de Treball, ros per treballador a jornada i el control administratiu del
lladores de qualsevol sector
Afers Socials i Famílies im- completa en situació d’ERTO compliment dels requisits es
que es trobin en situació
pulsarà un programa mixt amb un màxim de 30.000 eu- farà a posteriori, un cop fet el
d’ERTO.
d’orientació i formació per a ros per empresa. Els 208 mi- pagament.
les persones treballadores,
En aquest cas, es destinarà
per tal d’acreditar les seves
XQ SUHVVXSRVW GH  PLcompetències o fer un itiPer a més informació, consulteu el web:
lions d’euros, amb la previsió
nerari formatiu acreditable.
d’arribar aproximadament a
Aquest programa serà ges SHUVRQHV /¶LPSRUW
tionat pel Consorci per a la
SHU EHQH¿FLDUL VHUj G¶XQ
economia.gencat.cat
Formació Contínua de Catamínim de 600 euros, però
lunya i s’acabarà de dissenaquesta qüestió s’acabarà
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Nova ordenança per impulsar la
instal·lació de plaques fotovoltaiques
redacció

Amb aquesta ordenança, se simplifica el tràmit. / Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament ha
donat llum verda, per unanimitat, a l’aprovació inicial de
la nova ordenança d’energia fotovoltaica. El servei
Rubí Brilla ha impulsat la
redacció d’aquest text amb
l’objectiu de promocionar
i regular les instal·lacions
d’autoconsum al municipi,
tant a nivell domèstic com

d’activitats econòmiques.
Actualment, la tramitació dels permisos que cal
demanar a l’Ajuntament per
a poder fer la instal·lació (comunicació prèvia d’obres en
la gran majoria dels casos) és
força feixuga. La complexitat
de la tramitació no és exclusiva de l’Ajuntament de Rubí,
sinó que és comuna a una
gran part d’administracions
locals.

JA VA SENT HORA
DE COMENÇAR
A ESTALVIAR

Coincidint amb la voluntat del consistori rubinenc de
redactar un marc normatiu
que reguli i simplifiqui les
instal·lacions fotovoltaiques,
el grup de treball d’Administracions Locals de la Taula
d’impuls a l’autoconsum
fotovoltaic a Catalunya, promoguda per l’Institut Català
d’Energia (ICAEN), va aprovar un model d’ordenança
municipal per a la promoció
de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica.
El servei Rubí Brilla, conjuntament amb el servei
de Llicències han adaptat
aquest model per crear
l’ordenança d’energia fotovoltaica de Rubí, que contempla el tràmit de Comunicació prèvia d’obres (CPO)
específic per a aquest tipus
d’instal·lacions. Aquest nou
tràmit de CPO per a instal·
lacions d’autoconsum solar
serà més simplificat que
l’actual, requerirà presentar
menys documentació i hi
haurà determinats documents que podran estar
inclosos dins del projecte
tècnic. A més, inclourà au-

tomàticament la sol·licitud
de bonificació de l’ICIO,
que és del 95%, com es
contempla a l’ordenança
fiscal número 6.
Paral·lelament, s’han
treballat altres millores associades a aquest tràmit,
com ara l’exempció del pagament de la taxa de CPO
per a instal·lacions fotovoltaiques, que fins ara era
de 298,15 euros (aquesta
mesura està en vigor des de
principis d’any, d’acord amb
l’article 8.2 de l’ordenança
fiscal número 17); i l’eliminació del pagament de la
fiança per possibles desperfectes a la via pública,
que és previst que s’aprovi
properament.
“Des del servei Rubí
Brilla s’ha impulsat la redacció d’aquesta ordenança
amb la ferma voluntat de
promocionar i regular les
instal·lacions d’autoconsum a Rubí, per tal d’assolir
els objectius previstos al
Pla Director del Rubí Brilla
en relació a l’autoconsum
energètic”, ha explicat el regidor de Transició Ecològica,
Andrés Medrano.

El Rubí Forma ofereix
7.000 hores de formació
subvencionada
redacció

DISTRIBUÏDOR AUTORITZAT

Smarttech Mobile

C/ Cervantes, 55 local
08191 Rubí (Barcelona)
Teléfonos: 931450981
693558560
IVA incl. Oferta vigent per a vendes entre el 7/10/20 i el 28/02/21 en contractar Fibra 100Mb amb Tarifa MÁS 20GB per 39,90€/mes per sempre quota de línia incl. Descompte 181,50€ en instal·lació subjecte a permanència de 3 mesos. Tarifa MÁS 3GB
gratis en contractar i mantenir Fibra + Mòbil, màxim 1 línia per contracte. Consulta’n la resta de condicions a www.masmovil.es

L’Ajuntament de Rubí, a través del Rubí Forma, ofereix
durant el curs 2021-2022
dotze accions formatives
i dues accions de formació complementària en el
marc del programa Formació
d’Oferta d’Accions Prioritàries (FOAP). Les diferents
propostes van adreçades
prioritàriament a persones
treballadores desocupades
i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
L’objectiu d’aquest programa
és millorar la capacitació i la
qualificació professional de
l’alumnat i afavorir la inserció
laboral de treballadors i treballadores prioritàriament en
situació d’atur.
Fins a 201 persones a
partir de 16 anys, preferiblement aturades i demandants d’ocupació, podran
beneficiar-se gratuïtament
d’aquesta oferta formativa
que es desenvoluparà al llarg

del curs.
Les persones participants han d’estar inscrites
en l’Oficina de Treball tant
si la persona està ocupada
com desocupada. Les accions
formatives estan adreçades
prioritàriament a persones
sense feina, però fins a un
30% dels participants poden
ser persones en actiu.
El Certificat de Professionalitat (CP) és vàlid a tot el
territori espanyol i acredita
les competències professionals. Els certificats de professionalitat estan classificats
en tres nivells i requereixen
de diferents nivells de formació prèvia per tenir-hi
accés. Els cursos de nivell 1
no requereixen formació ni
experiència prèvia, pels de
nivell 2 cal tenir l’ESO o el
Graduat Escolar i per accedir
a cursos que permeten obtenir una certificació de nivell 3
cal haver estudiat Batxillerat
o un Cicle Formatiu de Grau
Superior.

cULTURA
entitat

L’Associació
Gent Gran de
Rubí convoca
l’assemblea
general ordinària

cinema

La Sala acull la projecció de
la pel·lícula ‘Uno para todos’

redacció

El Museu Municipal
Castell acollirà el 10 de
febrer a partir de les 10
h l’assemblea general
ordinària de l’entitat
Associació de Gent Gran
de Rubí. L’assemblea
serà presencial, atenent
els criteris sanitaris esta·
blerts per les autoritats.
Serà obligatori dur mas·
careta.
En aquesta assem·
blea, s’explicaran els
canvis en la junta i les
activitats dutes a terme
durant l’any. També es
presentaran a aprovació
els aspectes econòmics
de l’entitat i s’aprovarà la
quota de soci. Per últim,
a més del torn obert de
paraules, es presentarà
la programació prevista
per aquest any.
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Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

Fotograma de la pel·lícula de David Ilundain. / Cedit

redacció

De la mà del Cicle Gaudí,
torna el cinema a Rubí amb
la projecció del llargme·
tratge ‘Uno para todos’,
del director David Ilun·
dain i amb els actors David
Verdaguer, Patricia López
Arnaiz, Clara Segura, Ana
Labordeta, Néstor Romero

i Vega Vallès. Verdaguer
ha estat nominat a millor
actor als premis Goya i als
premis Gaudí per aquesta
interpretació.
‘Uno para todos’ és la
història d’un professor de
primària que arriba a un po·
ble i que haurà de gestionar
la incorporació d’un alumne
malalt que ningú vol que

torni a classe.
La projecció de la pel·
lícula serà aquest divendres
a les 20 h i el preu de les en·
trades és de 4,50 euros i de
3 euros amb descompte.
Dins del Cicle Gaudí tam·
bé està previst projectar les
pel·lícules ‘La boda de Rosa’,
el 18 de febrer i ‘Terra de
Telers’, el 19 de març.

il·lustració

Es prorroga l’exposició de la il·lustradora
Noemí Villamuza a Lectors al tren

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
per a la seva llar.
NTIA%
ARA

100

G

SERVEI A
TOT EL VALLÈS

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
Il·lustració de Noemí Villamuza. / Cedida

L’Espai de Llibres Lectors
al Tren ha prorrogat l’ex·
posició d’originals de la il·
lustradora Noemí Villamu·
za. Entre altres, es poden
veure les il·lustracions de

l’àlbum ‘Tres llàgrimes’, es·
crit per Ricardo Alcántara.
La mostra es podrà visitar
fins al 26 de febrer de di·
lluns a divendres de 10 h a
13.30 h i de 17 h a 20 h.

D’altra banda, durant
els mesos de febrer i març,
l’establiment tindrà exposa·
des i a la venda les pintures
de la col·lecció ‘Els gats’, de
Toni Grau. / DdR

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

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

Passatemps
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Sudoku

Horòscops

Dificultat: mitjana

2
8
7
5
3
1
4
6
9

3
1
4
6
9
7
5
2
8

7

DiFicultat: Mitjana

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
El bon aspecte de Mart amb Neptú et dona un
extra d’energia i si normalment ets més aviat
passiu, passes finalment a l’acció. Noticies relacionades amb el sector laboral.

5
6
9
8
2
4
1
3
7

4
1
8
6
5
4
3 5
6
3
2
2 6 8 4 1
1
2
6
3 6
8
7
4

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!
F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

ZZZQHZKRPHSFQHW

7
4
3
1
8
5
6
9
2

6
2
5
3
4
9
7
8
1

4
3
6
9
1
8
2
7
5

9
5
2
4
7
6
8
1
3

1
7
8
2
5
3
9
4
6

NUEVA
TEMPORADA
Otoño - Invierno

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

Dipòsit legal: B 35129-1993

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

8
9
1
7
6
2
3
5
4

Dificultat: mitjana

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

2

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si tens un problema d’articulacions, pots sentirte alleugerit o trobar millor tractament. Romanticisme en parella i si no en tens, pots conèixer
una persona captivadora.

9

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Venus i Saturn al teu signe, si tens una
relació sentimental, podries estar arribant a una
etapa de més estabilitat i compromís. Recuperes
la comunicació amb un amic.

1
7
8
2
5
3
9
4
6

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Parles amb més persones del que és habitual.
Compte però, que no tothom té les millors intencions. Possible tensió amb la parella per un
assumpte relacionat amb els fills.

9
5
2
4
7
6
8
1
3

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Tot i que poden ser dies de certa contenció
econòmica, ets més conscient de que mica en
mica aconsegueixes avançar i complir amb algun
dels teus projectes més personals.

4
3
6
9
1
8
2
7
5

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Una persona de més edat que tu, pot donar-te
un cop de mà en un assumpte laboral. Un tema
delicat, que vas intentar oblidar, torna per recordar-te que l’has de resoldre.

5

1

3 5
3
2
2 6 8 4 1
1
2
6
3 6
8
2
7
4
9
7
6
2
5
3
4
9
7
8
1

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Una persona dels teus contactes, mostra interès
en conèixer-te més íntimament, però ho farà
discretament. Si darrerament estaves una mica
passiu, comences a fer exercici.

4

6

4
6

7
4
3
1
8
5
6
9
2

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri retrògrad et fa desitjar sortir del teu
ambient habitual i fer una escapada a un lloc
del passat. Si no pots, per les circumstàncies
actuals, planejaràs el viatge.

8

8
9
1
7
6
2
3
5
4

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Podries haver de fer front a algunes despeses
relatives a la llar, ja sigui per una reforma o per
canvi d’habitatge. Trobada entranyable amb una
persona d’edat avançada.

5
6
9
8
2
4
1
3
7

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Inclinació a resoldre assumptes laborals pendents i que vas posposar. Si tenies un conflicte
amb el pare o una persona d’edat avançada, es
pot donar una reconciliació.

3
1
4
6
9
7
5
2
8

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus amb Saturn, inclina a viure un temps de
contenció verbal, però també de més control
sobre la teva voluntat. Si tens parella, voldries
donar un pas cap a l’estabilitat.

Solució

Àries (21/3 al 20/4)
L’economia és un tema que et preocupa. Si
desconfies d’algun contracte o document signat
anteriorment, no dubtis en contactar amb una
assessor legal. No ho deixis passar.

2
8
7
5
3
1
4
6
9
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c/ Lluís Ribas, 6
(Esq. Bartrina)
T. 93 699 93 51
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Esports
Futbol | entitat

L’Olímpic Can
Fatjó renova
la seva junta
directiva
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Waterpolo | LLiga

Doble victòria pels dos equips sènior
de waterpolo del Club Natació Rubí

Escut de l’entitat.

Atletisme | competició

Atletes de la UAR participen en
diverses jornades d’atletisme
aconseguir Marc Malavé en
la seva sèrie dels 60 m llisos,
Una desena d’esportistes de que va completar en 7.78.
la Unió Atlètica Rubí (UAR) Arnau Marco, que va córrer
van participar durant aquest en la mateixa sèrie, va quecap de setmana en diverses dar en sisè lloc, amb 7.80.
proves d’atletisme. L’actua- Hugo García, tot i fer el millor
ció més destacada és la del temps de tots els atletes de
veterà Ignasi Melo, que va la UAR, 7.58, va quedar en
quedar en quarta posició en quart lloc de la seva sèrie.
els 5 km marxa del Campio- Ramón Bordes i Wail Afallad van córrer
nat de Catalunya,
junts una altra
que es va dispuIgnasi Melo
sèrie, quedant
tar el 30 de gesisè (8.30) i setè
ner a Comarruga. va quedar en
Melo va acon- quarta posició (8.34), respectivament. Per úlseguir compleen els 5 km
tim, Sergi Blanes
tar el recorregut
va quedar cinquè
amb un temps de marxa del
en la seva sèrie
27.12.
Campionat
un temps
Pel que fa a la
de Catalunya amb
de 9.17.
categoria sènior,
Marc Malavé
David Romero
va participar en la primera i Hugo Gracía també van parjornada Critèrium llança- ticipar en el Control de pista
ments d’hivern a l’Estadi coberta al Palau Sant Jordi,
Joan Serrahima. Romero va en aquest cas en la prova
quedar en setè lloc amb un dels 200 m llisos. El millor
temps el que va aconseguir
llançament de 42,35 m.
A la competició de Con- Malavé, amb 24.32, quedant
trol Granollers Sub-18-20 hi quart de la seva sèrie. García
van participar sis atletes de va ser setè en una altra sèrie,
Rubí. La millor posició la va amb 24.36.
Redacció

José Verde

L’Olímpic Can Fatjó va renovar el 26 de gener la seva
junta directiva després que
diversos membres de la
junta antiga presentessin
la seva dimissió. La nova
junta directiva està presidida per José Piña, que és
el nou president del club.
El secretari és José Gil, el
tresorer, Ángel Moreno i
el vicepresident, José Luis
Dorado. Pel que fa als vocals són Javier Pesado, Ana
Maria Lora, Helen Leticia
Cáceres, Alfonso Gómez,
María José Palacios, Miriam
Zambrana, Yesica Fajardo i
Francisco Valverde.
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El Sènior Masculí A va guanyar a l’ARC Ciudad Lineal. / Ràdio Rubí

Redacció

Els dos equips sènior del
Club Natació Rubí (CNR) van
aconseguir dues victòries
en les seves respectives
jornades de lliga. El Sènior
Femení es va desplaçar fins
a Madrid per jugar contra
l’ARC Ciudad Lineal, equip al
qual va vèncer amb facilitat
per 11-23.
Amb una espectacular
Marta Manchego, que va
anotar 7 gols, les rubinenques es col·loquen amb
un total de 10 punts i a
només tres punts del primer classificat del grup B

de Divisió d’Honor, el CN
Sant Andreu. En la propera
setmana, el conjunt de Rubí
descansarà.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí A va jugar
a casa la sisena jornada de
la fase de grups de Primera
Nacional, també contra
l’ARC Ciudad Lineal. En un
primer quart igualat, els
jugadors de Rui Tiago van
saber desmarcar-se a partir
del segon quart amb un
parcial de 8-4.
Amb aquesta nova victòria per 15-7, la setena
consecutiva, l’equip continua sent imbatible en la

primera posició de la taula
del seu grup. En la propera
jornada, els rubinencs jugaran aquest dissabte a les
18.45 h a la piscina de l’UE
Horta, el tercer classificat.
Per últim, el Sènior
Masculí B jugarà dissabte a les 15.15 h contra el
CN Banyoles a Can Rosés,
un partit que és el primer
de la fase territorial de la
tercera divisió estatal per
aconseguir la promoció
a Primera Divisió. Aquest
partit es podrà seguir en
directe i en diferit a trevés
del servei d’streaming del
club: cnrubi.cat.

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

´
· 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






 

Expertos en Implantología y Ortodoncia
con más de 35 años de experiencia

¡PROMOCIÓN
FEBRERO!
Blanqueamiento
GRATUITO con tu
ortodoncia, para ti
o para regalar
Higiene
20% dto.

Promociones válidas hasta
el 28 de febrero de 2021

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

clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubi

