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una festa no 
permesa en un 
bar de la plaça 
Constitució acaba 
amb una vintena  
de denunciats

La Policia denuncia 54 persones durant 
el cap de setmana per incomplir 
les restriccions sanitàries vigents
rEDAcciÓ

La Policia Local ha iniciat 54 
procediments sancionadors 
des de divendres passat a 
la nit fins a la matinada de 
dilluns relacionats amb les 
mesures adoptades per la 
Generalitat de Catalunya 
per evitar nous contagis en 
aquesta tercera onada de La Policia Local vetlla pel compliment de normes per fer front a la pandèmia. / Arxiu

l’epidèmia de coronavirus.
D’aquestes sancions, 14 

tenen a veure amb infracci-
ons del confinament muni-
cipal sense justificació. Cal 
recordar que des del 7 de 
gener i fins aquest dilluns, 
quan el confinament ja ha 
passat a ser comarcal, no 
es podia sortir del municipi 
si no era per una causa jus-
tificada.

Altres sancions, concre-
tament 17, estan relacio-
nades amb activitats no 
permeses en l’àmbit de la 
restauració, que tenen un 
horari i un aforament limitat, 
i 23 més són per altres tipus 
d’infraccions. D’aquestes 
últimes, la majoria són in-
fraccions de la limitació de 
mobilitat nocturna i el con-
sum compartit d’alcohol en 
espais públics.

Per evitar la celebració 
d’aquestes trobades, el cos 
ha vigilat durant les nits di-
versos espais públics tant al 
nucli urbà com a les urbanit-
zacions, fet que ha permès 

efectuar set denúncies per 
aquest concepte.

Entre aquestes actua-
cions policials, destaca el 
desallotjament per part del 
cos municipal d’un establi-
ment de restauració ubicat 
a la plaça de la Constitució 
on se celebrava una festa 
no permesa. L’actuació va 
comportar la denúncia per a 
les persones organitzadores 
i a 17 persones més que as-
sistien a la celebració.

Davant d’aquests fets i 
l’actualització de restriccions, 
en vigor des d’aquest dilluns, 
la Policia referma la seva cri-
da a la ciutadania a mantenir 
una actitud responsable 
davant la situació sanitària 
en la qual ens trobem.

Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com
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reDAcció

Els nivells epidemiològics a 
Rubí continuen la tendència 
a la baixa des que el 24 de 
gener es va arribar a Rubí al 
pic de la tercera onada. En la 
darrera setmana, s’ha conso-
lidat aquesta tendència i el 
risc de rebrot ha baixat fins 
al 267 (-100). La velocitat de 
reproducció de la malaltia, 
l’Rt, està continguda en el 
0,8 i la incidència acumula-
da a catorze dies també ha 
disminuït de forma notable 
fins al 360.

Pel que fa als nous conta-
gis, entre l’1 i el 7 de febrer 
s’han contagiat de corona-
virus 107 rubinencs. Això 
significa que la ciutat de Rubí 
ha superat els 5.000 contagis 
oficials de covid-19. Concre-
tament, han estat 5.089 les 
persones amb coronavirus, 
segons les dades del Depar-
tament de Salut.

També arriben bones 
notícies des dels hospitals i 
és que en la darrera setmana 
el nombre d’ingressos ha 
baixat i ara són 30 els rubi-

rubí supera els 5.000 casos de covid 

el nou mòdul del cAP Anton Borja començarà a funcionar aquest mes. / cedida

reDAcció

Ja hi ha més de 1.500 per-
sones a Rubí que han re-
but les dues dosis de la 
vacuna, el que significa 
que en la darrera setmana 
s’ha duplicat el nombre de 
persones que han rebut el 
fàrmac. Així, mentre 1.534 
persones han rebut les 
dues dosis, de moment n’hi 
ha 1.103 que han rebut la 
primera vacuna.

Entre els qui han rebut 
les dues dosis, hi ha 122 
persones que viuen en re-
sidències. De fet, durant els 

es duplica en una setmana 
el nombre de persones 
vacunades a la ciutat

nencs que estan a l’hospital. 
En canvi, en relació amb les 
defuncions, s’han produït 
quatre més i ja són 162 les 
persones mortes per covid 
a Rubí des de l’inici de la 
pandèmia.

A Catalunya, la situació 
és més complexa, amb un 
risc de rebrot de 359, però 
també en una situació de 
baixada. Pel que fa als ingres-
sos, hi ha 2.457 persones als 
hospitals amb covid i 671 a 

tament de Rubí, a l’Escola 
Montserrat hi ha confinat 
un grup de primària i sis 
alumnes de cicle formatiu, a 
més d’un professor, mentre 
que al Mossèn Cinto hi ha 
únicament un professor. Al 
Liceu Politècnic hi ha dos 
grups de primària tancats i 
un docent.

Pel que fa als instituts, 
hi ha un grup d’ESO tancat 
al Duc de Montblanc, al JV 
Foix i a L’Estatut.

les UCI, menys que la setma-
na passada.

Pel que fa a les defunci-
ons, en la darrera setmana 
han mort més de 500 cata-
lans per coronavirus i ja són 
més de 20.000 morts per la 
pandèmia.

incidència escolar
Pel que fa a la incidència de 
coronavirus a les escoles, 
aquesta es manté estable. 
Segons les dades de l’Ajun-

darrers dies la incidència 
a les residències de gent 
gran ha disminuït de forma 
dràstica. Entre l’1 i el 7 de 
febrer es van contagiar 
dues persones, mentre que 
en el mateix període ante-
rior ho van fer 8.

Els tres tipus de vacuna 
que subministra la Genera-
litat es divideixen en dues 
dosis. La de Moderna i 
Pfizzer s’està subministrant 
en gent gran i residències, 
mentre que la d’AstraZe-
neca-Oxford es destina al 
personal de primera línia 
menor de 55 anys.

una infermera, posant una vacuna. / Generalitat

totes les persones cridades a les meses 
electorals es poden fer un test d’antígens al CAP
Les persones que han estat 
convocades per a ser mem-
bres de mesa de cara a les 
eleccions al Parlament de 
Catalunya d’aquest diumen-
ge tenen la possibilitat de 
realitzar un test d’antígens. 
Les eleccions han incorpo-
rat un seguit de mesures 
preventives per garantir la 
seguretat tant dels votants 
com també de les persones 
que han de desenvolupar 

Els titulars i els 
primers suplents 
han rebut una 
carta per fer-se  
la prova

Baixen el risc de rebrot i els ingressos, però hi ha quatre noves morts

la prova es realitza als cAP de la ciutat. / Arxiu

alguna tasca a les meses 
electorals. Els ciutadans 
designats com a titulars 
de mesa i primers suplents 
han rebut una cita per acu-
dir al seu Centre d’Atenció 

Primària (CAP) per realitzar 
la prova. D’altra banda, les 
persones que figuren com 
a segons suplents poden 
contactar amb el seu CAP 
i sol·licitar la prova. Si es 
dona la circumstància que 
una persona designada com 
a primera suplent no ha 
rebut la citació al centre 
mèdic, ella mateixa pot fer 
la petició de cita per a sot-
metre’s a la prova. / DdR
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rEDAcciÓ

El 6 de febrer es va celebrar 
el Dia Internacional de Tole-
rància Zero amb la Mutilació 
Genital Femenina per sensi-
bilitzar la ciutadania contra 
aquesta pràctica i lluitar per 
erradicar-la. Des del novem-
bre del 2019, el Servei de 
Ciutadania i el Servei d’Igual-
tat de l’Ajuntament treballen 
en el disseny i implantació 
de l’abordatge respectuós 
contra aquesta pràctica tra-
dicional perjudicial per a les 
dones.

Aquest abordatge se sus-
tenta en dues premisses. 
D’una banda, en la implica-
ció de les dones afectades, 
ja que és prioritari incloure 
les persones implicades en 
el procés de canvi. D’altra 
banda, en l’abordatge res-
pectuós de la mutilació ge-
nital femenina perquè “no 
som nosaltres qui els hem de 
donar les solucions, sinó que 
elles han de trobar les se-
ves pròpies; a nosaltres ens 
toca acompanyar la reflexió 
i la transició”, ha apuntat la 
regidora d’Igualtat, Yolan-
da Ferrer. Aquesta segona 
idea concreta com ha de ser 
l’acompanyament profes-
sional i el ritme del mateix, 
tenint en compte la dificultat 
d’equilibrar un posiciona-
ment en contra i la necessitat 
de complir la prohibició legal 
existent al nostre país amb el 
respecte a les persones i amb 
la tolerància a les solucions 
que puguin trobar.

A partir d’aquests dos 
principis de base, l’Ajunta-
ment estructura l’abordatge 
de la mutilació genital fe-
menina en dues esferes: la 
sensibilització i capacitació 

rEDAcciÓ

Més d’una desena de do-
tacions de Bombers es van 
haver de desplaçar dissabte 
per sufocar un espectacular 
incendi que es va produir a 
la fàbrica de Rubí Zippers, 
coneguda popularment 
com a Cremalleras Rubí i 
situada al barri del 25 de 
Setembre.

rubí prepara un protocol per 
l’erradicació de la mutilació 
genital femenina

Espectacular incendi, sense ferits, 
a la fàbrica cremalleras rubí

l’incendi a cremalleras rubí va ser molt espectacular. / cedida

dels professionals i el treball 
comunitari.

La sensibilització i capa-
citació professional s’ha rea-
litzat a través d’una formació 
en prevenció i abordatge de 
la mutilació genital femenina 
els dies 10 i 11 de novembre 
de 2020, subvencionada per 
la Secretaria de Migracions, 
Igualtat i Ciutadania de la 
Generalitat. Properament, 
s’oferirà una formació addi-
cional, que tractarà les eines 
per al diàleg intercultural. A 
la vegada, tots els acords i 
consensos adquirits entre les 
professionals dels diferents 
serveis es plasmaran en un 
protocol específic.

Els serveis que participen 
d’aquest procés són Mossos 
d’Esquadra i Policia Local, els 
serveis socials, els serveis sa-
nitaris (Primària, ASSIR i Salut 
Mental del Consorci Sanitari 
de Terrassa i Mútua de Ter-
rassa), l’Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del 
Vallès Occidental, els serveis 
educatius municipal i del 
Departament d’Educació, el 
Servei de primera acollida 
de persones nouvingudes 
municipal, el Servei de Ciuta-
dania i el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones.

Pel que fa al treball co-
munitari, s’aposta per l’apro-
pament a la comunitat d’ori-
gen africà resident a Rubí. 
Des de principis del 2020, 
el consistori s’està apropant 
progressivament i respectu-
osament a la comunitat, amb 
la finalitat de conèixer-se 
mútuament i d’establir un 
vincle de confiança per ve-
hicular, en un futur, accions 
de cooperació per donar veu 
i generar espais de reflexió i 
sensibilització.

L’avís es va rebre al mig-
dia i els bombers van trigar 
una hora a estabilitzar-lo 
i dues més en apagar-lo. 
Afortunadament, no es van 
produir ferits, ja que quan 
es va iniciar l’incendi no hi 
havia activitat a l’empresa. 
L’incendi també va acabar 
afectant dos transformadors 
elèctrics i la cortina de fum 
provocada per les flames 

es podia veure a quilòme-
tres de distància. Una part 
de la fàbrica, que compta 
amb prop d’un centenar 
de treballadors, ha quedat 
totalment calcinada.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 

M. Martínez, es va apropar 
al lloc dels fets per interes-
sar-se per l’estat de l’incen-
di i va agrair l’actuació dels 
bombers i la resta de cossos 
de seguretat a través de les 
xarxes socials.

DISSABTE  20 DE  FEBRER

JORNADA  DE  PORTES  OBERTES 

Veniu  a  conèixer  la  nostra  escola!  
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Demaneu cita prèvia a: preinscripcio@cbalmes.com

Bombers van treballar durant hores per sufocar el foc. / Bombers  

Rubí Sanitat i el col·lectiu de pensionistes criden 
a la participació en les eleccions de diumenge
rEDAcciÓ

La plataforma Rubí Sanitat 
i el Moviment per unes 
Pensions Públiques Dignes 
han acordat en l’assem-
blea d’aquest dimarts fer 
una crida a la participació 
en les eleccions catalanes 
d’aquest diumenge. Els dos 
col·lectius insten a votar 
pensant en els programes 
que cada partit polític pre-
senta i si aquests inclouen 
les reivindicacions tant de la 
millora de la sanitat pública 
com d’unes pensions públi-
ques dignes. Per tot plegat, 
demanen que la gent voti 
mirant si els programes 

electorals dels diferents 
partits tenen la veritable 
voluntat de resoldre els 
problemes que té la ciu-
tadania. 

D’altra banda, també 
han anunciat que dimarts 
vinent esperen comptar a 
l’assemblea amb represen-
tants de CCOO i UGT per 
explicar els assistents la 
mobilització que preparen 
per al 18 de febrer per re-
clamar tres punts claus per 
la lluita dels pensionistes: 
la pujada del salari mínim 
interprofessional, la dero-
gació de les reformes labo-
rals del 2010 i 2012 i la llei 
de pensions del 2013. 

les assemblees de pensionistes i rubí Sanitat tenen lloc dimarts al 
matí a la plaça Pere Aguilera. / Arxiu



Els centres educatius locals oferiran les jornades  
de portes obertes adaptades a la covid-19 
redacció

Els centres educatius de la 
ciutat ja tenen a punt les  
jornades de portes obertes, 
que enguany s’han adaptat a 
les restriccions per contenir 
la covid-19. Així, o es faran 
de manera virtual o en grups 
reduïts i amb cita prèvia. 
Les famílies que hagin de 
formalitzar la preinscripció 
escolar dels seus fills o filles 
trobaran tota la informació 

sobre les diferents escoles i 
instituts de la ciutat a la Guia 
de l’educació 2021-2022, que 
el consistori edita anualment 
coincidint amb la programa-
ció de les jornades de portes 
obertes.

Per facilitar l’accés de tota 
la informació de les jornades 
dels diferents centres, el con-
sistori recull les opcions que 
ofereixen escoles i instituts a 
l’apartat Portes Obertes 2021 
– 2022 del web municipal. A 

més, el consistori ha orga-
nitzat la xerrada ‘Tot el que 
s’ha de saber per inscriure 
un infant de 3 anys’, que 
tindrà lloc el 3 de març a les 
18 h. La sessió serà en línia 
i anirà a càrrec de personal 
tècnic del Servei d’Educació 
de l’Ajuntament i dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament al 
Vallès Occidental. Per assistir-
hi, cal inscriure-s’hi abans del 
2 de març a les 14 h a través 
del correu electrònic educa-

cio@ajrubi.cat.
La previsió és que les 

preinscripcions arrenquin a 
mitjans de març. La sol·licitud 
de preinscripció s’haurà de 
presentar en format telemà-
tic al centre educatiu escollit 
com a primera opció, acom-
panyada de la documentació 
corresponent. Es donarà 
suport a aquelles famílies 
que no disposin dels mitjans 
tècnics necessaris per fer el 
tràmit a distància.
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redacció

A partir de l’acord entre 
l’Ajuntament de Rubí i Agbar 
─abans Sorea─ del passat 
mes de novembre, la com-
panyia ha dut a terme el 
procés de revisió de factu-
racions del servei d’aigua 
corresponents al segon i 
tercer trimestre del 2020. 
Durant l’estat d’alarma, Ag-
bar va haver de fer estima-
cions de consum davant la 
impossibilitat de realitzar 
lectures de comptadors. En 
obtenir el consum real del 
següent període, algunes 
persones van veure com la 
seva factura excedia l’import 
del mateix període de l’any 
anterior. Davant d’aquesta 
situació, l’Ajuntament de 

Agbar rectifica les factures de l’aigua 
de prop de 6.000 llars de Rubí 

Les rectificacions ja s’han enviat. / Ajuntament de Rubí

Rubí va emplaçar la com-
panyia operadora del servei 
d’aigua municipal a dur a 
terme una revisió de les 
factures emeses en aquest 
període i a compensar, si es 
donava el cas, les persones 
que es poguessin haver vist 
perjudicades pel sistema de 
facturació.

Finalitzat el procés de 
revisió, Agbar ha analitzat 
les factures corresponents 
a 26.570 contractes amb 
estimació i el resultat ha 
estat la rectificació de les 

factures de 5.934 usuaris 
del servei, segons infor-
ma l’Ajuntament. Aquestes 
rectificacions s’han enviat 

a les persones usuàries, 
acompanyades d’una carta 
informativa indicant el mè-
tode de devolució.

Al costat de la gent.

Al costat  
de la gent és  
construir una 
República per  
a tothom”

Oriol Junqueras,  
President d’Esquerra. 

Eurocities inclou un projecte 
de Rubí al seu informe sobre la 
lluita contra la pobresa infantil
redacció

La xarxa de ciutats europe-
es Eurocities ha inclòs un 
projecte de l’Ajuntament 
de Rubí a l’informe ‘Lluitant 
contra la pobresa infantil 
a les ciutats europees’. La 
iniciativa d’acompanyament 
parental per a famílies en 
situació de vulnerabilitat 
‘Educar, créixer, compar-
tir,’ que porten a terme els 
Serveis Socials municipals, 
ha estat seleccionada com 
a bona pràctica juntament 
amb altres 34 accions de 
diverses ciutats europees.

El projecte aportat per 
Rubí té com a principal ob-
jectiu proporcionar a pares, 
mares i altres possibles cui-
dadors d’infants de 0 a 6 
anys un espai acollidor per 
compartir experiències amb 
altres famílies i professionals. 
Durant sis sessions, dirigides 
per dues educadores socials, 
el grup explora preocupaci-
ons i dubtes relacionades 
amb la parentalitat, i treballa 
de manera conjunta per 
buscar-hi solucions. 

Entre els continguts 
que s’aborden en el marc 
d’aquest taller, hi ha els 
diferents estils de criança, 
la criança sense violència, 
la participació infantil, els 
vincles afectius, el desen-
volupament evolutiu, i la 
comunicació interpersonal i 
resolució de conflictes.

es tracta de 
les corresponents 
al segon i tercer 
trimestre 
del 2020

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

El projecte es va posar en 
marxa el 2019 amb la partici-
pació d’una dotzena de per-
sones adultes en seguiment 
dels Serveis Socials. A curt 
termini, l’experiència va aju-
dar a enfortir la confiança i la 
seguretat dels participants 
com a cuidadors competents 
dels seus infants, a més de 
facilitar a l’Ajuntament la 
detecció d’aquells temes que 
més interessen les famílies.

L’informe d’Eurocities 
reconeix els bons resultats 
d’aquesta iniciativa i destaca 
l’estratègia de Rubí en la llui-
ta contra la pobresa infantil. 
Rubí, Barcelona i Madrid 
són les úniques ciutats que 
han estat incloses a aquest 
informe europeu per algun 
projecte.
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reDacció

Diumenge 14 de febrer tin-
dran lloc les eleccions al 
Parlament de Catalunya, 
uns comicis marcats per la 
pandèmia de coronavirus 
que des de fa un any sacseja 
el món. 55.301 rubinencs i 
rubinenques tenen dret a 
vot en aquestes eleccions 
catalanes, un miler més 
que a les últimes eleccions 
al Parlament de Catalu-
nya, que es van celebrar el 
2017.

Enguany, el consistori 
ha canviat alguns col·legis 
electorals per garantir que 
la ciutadania que hagi op-
tat per votar de manera 
presencial pugui fer-ho amb 
seguretat. Els canvis respo-
nen a la necessitat de fer 
servir instal·lacions on es 
pugui garantir la distància 
entre persones i amb millors 
accessos i sortides.

Si la jornada arrenca sen-
se incidències, es conforma-
ran les 89 meses electorals 
distribuïdes pels diferents 
col·legis electorals. Cal re-

55.301 rubinencs i rubinenques 
tenen dret a vot aquest diumenge

el vot presencial requerirà enguany moltes mesures per evitar 
contagis. / arxiu

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

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

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

www.finquescolomer.com
Més de 75 anys d’experiència ens avalen

OFICINA CÈNTRICA 
EN VENDA

 Local en planta baixa de 47 m  preparat 
per oficines, consta de zona de recepció i 
2 despatxos independents. Terra de gres, 

portes de faig, fals sostre,  aire condicionat 
amb bomba de calor i fil musical.

Situat a carrer peatonal cèntric, molt a prop 
del Jutjat, colegis i estació.

Es ven per 60.000 €
Certificat Energètic: 
Consum Energia: C 141 kwh/m2/any
Emissions: C 23 kgCo2/m2/any.

Av.Barcelona, 17, bxs.  
08191 - RubÍ (BCN)

Tel. 93 699 43 04  
fax. 93 699 22 43  

Ei! 

Tens un negoci? 

No deixis escapar

aquesta oficina

cordar que molts ciutadans 
escollits per sorteig per for-
mar part d’aquestes meses 
han presentat al·legacions 
per motius diversos i és la 
Junta Electoral qui ha de 
respondre positivament o 
negativament a aquestes 
al·legacions. De fet una de 
les polèmiques d’aquestes 
eleccions en plena pandè-
mia és la contradicció entre 
les restriccions vigents i el 
fet d’anar a votar.

En tot cas, s’han esta-
blert franges horàries reco-

manades per anar a votar: 
de 9 h a 12 h col·lectius de 
risc; de 12 h a 19 h població 
en general, i de 19 h a 20 h 
per a persones en quarante-
na o contagiades, contactes 
estrets i sospitosos. També 
es recomana portar el vot 
preparat des de casa.

A més, s’haurà de fer 
servir mascareta en tot mo-
ment, gel hidroalcohòlic 
i mantenir la distància de 
seguretat, així com entrar 
i sortir pels accessos esta-
blerts.
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la popular ana Pastor reclama 
la construcció de l’hospital de Rubí¿Por qué iré a votar 

este #14F?

la cUP reivindica la recuperació 
d’espais verds des del camp de golf

laRa lóPez/ReDacció

La insòlita campanya electo-
ral del 14-F, en plena pandè-
mia, ha estat molt marcada 
per la salut com a principal 
tema de debat. Divendres 
passat al matí, la vicepresi-
denta segona del Congrés 
dels Diputats, Ana Pastor, 
va visitar Rubí per reclamar 
la construcció de l’Hospital 
Vicente Ferrer, un projecte 
al qual es va comprometre 
el govern tripartit de la Ge-
neralitat el 2005. Juan José 
Giner, secretari general del 
PP a Rubí, va afirmar que 
“fa 16 anys que esperem 
l’Hospital de Rubí”.

Giner va criticar que el 
PSC “utilitzi com l’hospital 
amb finalitats electorals”, 
amb un projecte que conti-
nua aturat. El també candi-
dat número 38 del PP a les 
eleccions autonòmiques del 
proper 14-F va posar com a 
exemple oposat l’Hospital 
Isabel Zendal de Madrid, 
que “s’ha edificat en 100 

Porque la gente de izqui-
erdas sabemos que votar 
es un derecho que costó 
mucho ganarlo, que du-
rante mucho tiempo no 
pudimos ejercerlo y que las 
mujeres mucho tardaron en 
tenerlo…

Porque hemos visto lo 
que pasó en otras comu-
nidades cuando la gente 
de izquierdas se quedó en 
casa…

Porque necesitamos a 
todas y todos con espíritu 
de cambio, movilizarnos, 
para remover conscienci-
as, para hacer un cambio 
profundo, estructural, con 
la valentía que nos caracte-
riza. Iré a votar para recu-
perar los servicios públicos 
de calidad y para todas: una 
sanidad sin recortes, una 
educación pública de cali-
dad o atención a nuestros 
mayores que no se base en 
el beneficio económico sin 
escrúpulos.

Iré a votar para promo-
ver un cambio en el sistema 
productivo que garantice 
los derechos de las traba-
jadoras y trabajadores, mi-
entras construimos nuestro 
futuro respetando en medio 
ambiente y entendiéndolo 
como garantía para nuestra 
salud y no como un recurso 
a explotar sin límites.

Porque sólo así logra-
remos la transformación 
que necesita la Generalitat, 
el cambio que Cataluña 
merece. No puede ser se-
guir siendo patrimonio de 
la oligarquía que utiliza el 
Procés para eternizarse en 
el poder.

Porque nos estamos 
jugando en estas eleccio-
nes el dejar la entrada al 
Parlamento de Cataluña 

de la extrema derecha y al 
supremacismo nacionalista 
que SÍ irá a votar, este 14 de 
febrero, se decidirá cuanto 
espacio le dejamos al odio 
y al miedo.

Porque un gobierno de 
izquierdas es, ante todo, 
un gobierno de esperanza. 
Esperanza de una Cata-
luña con Servicios Públicos 
Dignos, con derechos, sin 
corrupción, ésta es la me-
jor manera de combatir la 
extrema derecha.

Porque sabemos que 
la frase “todos los políti-
cos son iguales” la usa la 
derecha, rancia y casposa 
para desmovilizar a las 
clases populares. Derecha 
que, con sus casos de cor-
rupción, currículums falsos, 
que accede a una vacuna 
antes que la población de 
riesgo… que quiere eclipsar 
la lucha que en medio de 
una pandemia ha hecho 
un gobierno de izquierdas 
con medidas como Escudo 
Social, ERTES, Ingreso 
Mínimo Vital, subida del 
SMI, prohibición de los 
desahucios y cortes de su-
ministros.

Porque no dejamos que 
símbolos y banderas nos 
distraigan. Nuestra bande-
ra es la tricolor y nuestro 
símbolo el futuro.

Y porque sabemos que 
la gran mayoría de los me-
dios de comunicación los 
cuales son propiedad de 
grandes corporaciones tie-
nen un especial interés por 
fomentar la abstención, la 
apatía, no les van a sus in-
tereses económicos OTRO 
gobierno de izquierdas con 
verdaderas políticas de 
izquierda.

Prefieren que te quedes 
en el sofá y que decidan 
por ti.

ReDacció

La Candidatura d’Unitat 
Popular-Un nou cicle per 
guanyar (CUP-G) ha reivin-
dicat des dels terrenys del 
camp de golf abandonat 
ubicat entre Rubí i Sant Cu-
gat que cal recuperar espais 
verds per la ciutadania.

El número 6 a la llista de 
la CUP i exalcalde de Cerda-
nyola del Vallès, Carles Es-
colà, ha defensat un model 
territorial basat en la natu-
ralització dels espais verds 
en contraposició al model 
que s’ha desenvolupat des 
de fa molts anys a la Gene-
ralitat de Catalunya: “Nosal-
tres ens oposem a aquest 
model que desequilibra el 
país i que no pensa en les 
necessitats de la gent, sinó 
en els interessos d’uns pocs 
que són molt poderosos i 
que guanyen diners a costa 
de la nostra salut”.

Per Escolà, la proposta 
de la conselleria de Ter-
ritori, dirigida per Damià 
Calvet, candidat de Junts 

dies” gràcies als governs 
municipal i autonòmic del 
Partit Popular. En aquest 
sentit, la vicepresidenta 
segona del Congrés, Ana 
Pastor, va afirmar que “des-
prés de tantes promeses, 
els veïns de Rubí i de la 
comarca estan farts i creuen 
que és vergonyós que no 
es construeixi l’Hospital de 
Rubí”. També va reclamar 
atenció pediàtrica d’urgèn-
cies a la ciutat.

per Catalunya, i de l’Inca-
sòl, que depèn d’aquesta 
cartera, és la mateixa que 
la del Barcelona World o la 
de l’ampliació del Circuit de 
Catalunya. A més, l’exalcal-
de de Cerdanyola considera 
que el del camp de golf és 
“un projecte insostenible 
mediambientalment i la 
continuació de projectes 
de la bombolla immobiliària 
que va portar l’economia a 
la crisi”.

Pastor, qui va ser mi-
nistra de Sanitat durant 
el mandat de José María 
Aznar, va criticar la gestió 
de la sanitat durant la pan-
dèmia per part de l’actual 
govern espanyol. Ana Pastor 
va qualificar de “nefasta” 
la gestió de l’exministre de 
Sanitat, Salvador Illa, ara 
candidat a la presidència de 
la Generalitat amb el PSC, 
afirmant que ha pres decisi-
ons “seguint criteris polítics 

Per la seva banda, Ma-
tías Serracant, també can-
didat de la llista de la CUP 
i exalcalde de Sabadell, ha 
defensat que els camps de 
golf “no són projectes via-
bles i els que se sostenen ho 
fan perquè tenen grans elits 
econòmiques al darrere”. 
Per tant, considera fals el 
relat que fa la conselleria 
en relació amb què el camp 
de golf serviria per reactivar 
econòmicament el territori. 

Membres del PP van acompanyar a Pastor durant la seva visita a 
Rubí. / l.l.

Membres de la cUP i de l’aUP, al camp de golf. / Marta casas

Serracant, que és geògraf, 
també ha defensat que la 
Plana del Vallès necessita 
“preservar el seu entorn 
agroforestal i, per tant, 
l’activitat agrària i que per 
fer-ho cal que els ajunta-
ments treballin de forma 
col·lectiva”.

A més, el candidat ha in-
sistit que amb la pandèmia 
aquests espais verds natu-
rals són més imprescindi-
bles que mai, especialment 
en una àrea, la del Vallès, 
on hi viuen 1,3 milions de 
persones: “En aquests mo-
ments, s’ha posat en valor 
com la gent necessita sortir 
de casa i anar a la natura i 
han de ser espais que esti-
guin a prop nostre, no a 20 
o 30 km de casa”.

Per últim, Jordi Muntan, 
exregidor de l’AUP a l’Ajun-
tament de Rubí i membre 
de Rubí d’Arrel, ha insistit 
que la zona es pot conver-
tir en un corredor biològic 
entre l’espai agrari de Ca 
n’Oriol i la zona del torrent 
i l’estany dels Alous.

i no de sanitat pública”. La 
vicesecretària general de 
Política Social del PP també 
va criticar la falta d’un pla 
de vacunació del govern de 
Pedro Sánchez.

lorena Roldán
D’altra banda, la número 
2 del PP a les eleccions 
catalanes, Lorena Roldán, 
va visitar dimecres el cen-
tre de la ciutat i va saludar 
alguns comerciants. Roldán 
va explicar algunes de les 
mesures del programa del 
PP per fer front a la crisi 
econòmica generada per la 
pandèmia.

Entre aquestes, el PP 
proposa ajudes directes 
a restauradors, petites i 
mitjanes empreses i autò-
noms, impulsar nous crèdits 
públics i establir moratòries 
d’impostos sense recàrrecs. 
També va assenyalar que 
proposarà la creació d’un 
consell consultiu entre res-
tauradors i autònoms i el 
govern.

Membres d’En Comú Podem Rubí, en una imatge d’arxiu. 

En Comú Podem 

ARtiClE d’oPinió



Raül Romeva: “És impossible que 
Esquerra pacti un govern amb el PSC”
lara lóPEz

Esquerra Republicana de 
Catalunya va celebrar aquest 
dilluns al vespre un míting 
a Rubí, en el marc de les 
eleccions al Parlament de 
Catalunya del 14-F. Raül 
Romeva, exconseller d’Afers 
Exteriors de la Generalitat i 
un dels polítics empresonats 
pel procés, va participar en 
l’acte: “És molt emotiu fer 
aquest acte de campanya 
a Rubí. Ens van tancar a la 
presó perquè volíem estar 
al costat de la gent, construir 
un país millor per a tothom”, 
va afirmar Romeva. El polític 
santcugatenc va defensar 
la candidatura d’ERC a la 
presidència de la Generalitat 
com un projecte útil i que 
aspira a estar al servei de la 
societat.

Sobre els possibles pac-
tes de govern, Raül Romeva 
considera que tots aquells 
partits que estiguin a fa-
vor de l’autodeterminació i 
l’amnistia són benvinguts en 
aquest projecte. En relació 

secretària d’organització 
d’ERC al Vallès Occidental; 
amb la presentació de l’ac-
te per part de Lídia Calvet, 
presidenta d’ERC Rubí.

Juli Fernández, candidat 
d’Esquerra Republicana per 
la comarca del Vallès Occi-
dental, ha defensat que des 
d’ERC estan preparats per 
fer front i proposar solucions 
a la situació duríssima de la 
pandèmia. Fernández ha 
afirmat que Esquerra Repu-
blicana és “l’únic partit que 
pot vestir un govern sòlid, 
fort i ampli”.

Per la seva banda, Xavier 
Corbera, portaveu d’ERC 
Rubí, ha proclamat que la 
República Catalana naixe-
rà de ciutats com Rubí a 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. “Farem que, en 
2023, Rubí sigui una ciutat 
republicana i farem fora el 
partit socialista del govern 
de la ciutat”, va sentenciar 
el republicà.

La regidora d’ERC Rubí, 
Montse Soler, va criticar “els 
del bloc del 155, liderats pels 

socialistes i amb els vots de 
VOX, que faran el que faci 
falta per aturar l’indepen-
dentisme”. La secretària 
d’organització d’ERC al Va-
llès Occidental considera 
que l’única alternativa al 
govern del PSC i la ultradre-
ta és un govern republicà, 
“al costat de la gent, com-
promès amb la igualtat i la 
justícia social”.
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MOBILITZA’T PER LA REPÚBLICA! VOTA INDEPENDÈNCIA!

El 14 de febrer, mobilitza’t  
i vota independència!!
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raül romeva durant el míting d’Esquerra. / l.l.

amb el PSC, l’exconseller 
ha dit que estaria encantat 
que s’incloguessin en aquest 
projecte, però que els socia-
listes han decidit que no és 
l’amnistia i l’autodetermi-
nació el què els preocupa. 
“És impossible que el nostre 
partit faci president a ningú 
del PSC i que ells formin part 
d’un govern encapçalat per 
Esquerra”, va sentenciar.

Els jardins de l’Ateneu 
municipal van acollir aquest 
esdeveniment, al qual van 
assistir 40 persones amb 
mesures de seguretat i 
aforament limitat. A l’acte 
també van intervenir Juli 
Fernández, candidat d’Es-
querra Republicana per la 
comarca del Vallès Occiden-
tal; Xavier Corbera, portaveu 
d’ERC Rubí; i Montse Soler, 

     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

“Farem que, en 
2023, rubí sigui una 
ciutat republicana i 
farem fora al partit 
socialista del govern 
de la ciutat”
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Debat electoral
El cert és que aquest any ja venia amb 
poca predisposició de seguir cap debat 
electoral. Un debat a 9 no és un debat, és 
un guirigall. De totes maneres, hi ha una 
cosa que m’indigna. No entenc per què als 
tres grans debats que s’han celebrat durant 
aquesta campanya s’ha convidat un partit 
extremista, racista i amb elements feixistes, 
quan no és present al Parlament. Hi ha una 
dotzena de forces extraparlamentàries que 
es van presentar a aquestes eleccions. D’en-
tre totes elles, s’ha de convidar precisament 
a aquesta? Quin privilegi tenen? Si cal do-
nar veu a alguna força extraparlamentària 
(que potser no cal), que sigui a qualsevol, 
menys a aquesta.

No sé quina llei obliga els mitjans a 
convidar a debats i a publicar els espots 
d’aquesta gent. Però deu ser una llei ben 

estranya. És absurd i és indignant. A mi 
em faria vergonya treballar en un mitjà 
(ja sigui TV3, RTVE o La Vanguardia) 
que dona gratuïtament espai a un partit 
extraparlamentari feixistoide. Fins i tot si 
alguna estranya normativa els hi obliga, 
no ho haurien

de fer. Aquesta és una de les mil raons 
per les quals és necessària una llei electo-
ral a Catalunya. No només és necessària 
perquè hi obliga l’Estatut (que ja és prou). 
Amb una llei electoral no s’haurien celebrat 
eleccions en plena pandèmia, no s’obligaria 
els mitjans a convidar xenòfobs a debats, 
es facilitaria el vot per correu o electrònic. 
Pensem-hi.

Marc Alemany

El futur que ens espera
Ara que a poc a poc estem veient com el 

virus va perdent força i, de mica en mica, 
va arribant el final del túnel fosc en el qual 
haurem passat més d’un any, molts ens 
preguntem ... Quin serà el nostre futur?

Abans que la Covid-19 arribés a Espa-
nya, el futur dels joves no era molt prome-
tedor a causa de la poca oferta laboral digna 
que hi havia. Actualment, després d’un any 
quasi de pandèmia, el futur encara és més 
complicat que anteriorment.

La pandèmia ha provocat que molts 
comerços hagin tancat perquè no han pogut 
suportar les restriccions i en tenir poques 
ajudes o ajudes insuficients per poder so-
breviure. Això comporta que molta gent 
s’hagi apuntat a la cua de l’atur el qual ha 
crescut amb uns tants per cents elevats.

Esperem que, un cop passada la pandè-
mia, a poc a poc puguem anar recuperant 
l’economia i reconstruint una nova Catalu-

nya de manera que s’obrin diferents opcions 
pels joves i no tan joves que necessiten 
treballar i viure amb dignitat.

Cada any que passa, els preus augmen-
ten, els salaris, en cas de fer-ho, és molt més 
baix que l’augment dels preus de qualsevol 
producte en qualsevol àmbit.

Des dels òrgans superiors i competents 
haurien de fer un pensament de com solu-
cionar aquest problema que arrosseguem 
des de fa molts anys. Pocs som els que hem 
tingut la sort de seguir endavant en l’àmbit 
laboral i de tenir una vida normal en la qual 
podem viure amb certa tranquil·litat, però, 
no tothom té aquesta sort.

Com a ciutadà demanaria que, l’òrgan 
encarregat i competent en aquest àmbit, 
protegís a tota persona vulnerable e inde-
fensa, sigui nacional o internacional.

Iván Zabal Thomas

Cartes de la Ciutadania

L a pandèmia ens ha deixat aquest 2021 
sense el Carnestoltes, una de les fes-
tivitats més celebrades a Catalunya i 

arreu del món occidental. Es tracta d’una festa 
molt antiga que està relacionada amb els ritus 
en honor a l’hivern que feien antigament les 
cultures paganes, però que aquest any no es 
podrà celebrar com s’ha fet tota la vida.

A Rubí, el Carnaval és una activitat molt 
popular, les coloraines de les disfresses, la 
música de les danses i balls carnavalescos i la 
tradicional rua, amb concurs inclòs, són una 
mostra de la cultura popular del municipi. 
Enguany, només s’ha pogut rescatar el concurs 
de màscares de l’Escola d’Art i Disseny i els 
rubinencs hauran d’esperar per lluir les seves 
disfresses en societat.

El que sí que es podrà celebrar en canvi són 
les eleccions al Parlament de Catalunya, que 

Carnaval i eleccions
EDITORIAL

a vegades tampoc disten tant d’un Carnaval 
si atenem a tot el que ha passat a Catalunya 
en la darrera dècada. Diumenge a les urnes es 
decidirà la composició del Parlament i aquesta 
haurà de decidir qui és el futur president, que 
haurà de formar un nou executiu.

Si les eleccions del 14 de febrer ja no són 
normals, com ja ve sent la norma en les elecci-
ons al Parlament, perquè s’han produït després 
de la inhabilitació del president sortint, Quim 
Torra, la pandèmia complica encara més la 
situació. Es podran constituir totes les meses 
electorals? La gent tindrà por d’anar a votar i es 

quedarà a casa? Votaran les persones que estan 
en quarantena o amb coronavirus?

Els comicis catalans arriben enmig de múl-
tiples interrogants i enmig del debat sobre si és 
prudent o no celebrar les eleccions. Al final, la 
decisió ha recaigut en els jutges del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que en tot 
cas, esperem que siguin més prudents que els 
seus homòlegs del País Basc. Allà, un jutge, que 
ha afirmat públicament que els epidemiòlegs 
són “metges de família amb un curset”, ha 
revocat les mesures del govern basc per aturar 
el virus.

Afortunadament per tots, la ciència ha 
arribat al rescat, si més no a Europa, on el ritme 
de vacunes, tot i no ser l’esperat, és prou signi-
ficatiu. Amb l’ajut de les mesures d’anticovid 
i la vacunació en els darrers dies les dades epi-
demiològiques han deixat de ser tan negatives. 
Es comença a albirar la llum al final del túnel, 
però la sortida encara queda molt lluny.

Ara bé, cal començar a preparar-nos per 
aquest moment, per la societat que quedarà 
l’endemà de la pandèmia i els governs hagin 
de desenvolupar polítiques socials i econòmi-
ques per no abandonar els milers i milers de 
persones que veuran abocades a la pobresa. I 
per això, la societat necessita forces polítiques 
que pensin en els interessos de la ciutadania i 
no en els interessos electoralistes de sempre. 
És això possible? Esperem que sí, pel bé de la 
nostra societat.

(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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 El Tuit de la setmana             9 de febrer

Joaquin Gracia Casas
@JoaquinGraciaCa

Esta mañana me han dado este 
escrito que me ha llegado en lo 
más hondo. Sin comentarios. 
#nocomento #rubicity 
@AjRubi @DiarideRubi 
@totrubi @rubifotoquejas 
@rubitv_cat @radiorubi997fm  
@govern
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L’atur creix a la ciutat amb 70 nous 
desocupats durant el mes de gener

redacció

El nombre d’aturats a Rubí 
torna a créixer per segon 
mes consecutiu: una setan-
tena de persones han per-
dut la feina durant el mes de 
gener, fet que situa el nom-
bre de desocupats en 5.656 
enfront dels 5.586 registrats 
durant el mes de gener. En 
l’últim any, és a dir, de gener 
del 2020 fins a aquest gener, 
un total de 1.143 rubinencs 
i rubinenques s’han quedat 
sense treball. Pel que fa a 
la taxa d’atur registral, el 
percentatge de persones 
aturades dins de la població 
activa del municipi, Rubí té 
un 14,7%, gairebé un punt i 
mig per sobre de la mitjana 
del Vallès Occidental.

Per gènere, l’atur femení 

continua sent més elevat 
que el masculí, ja que hi ha 
3.249 rubinenques sense 
feina, davant els 2.407 rubi-
nencs, segons les dades del 
Departament d’Empresa i 
Ocupació. Aquestes dones 
són majoritàriament majors 
de 40 anys (2.161), mentre 
que entre 25 i 39 anys hi ha 
897 i joves menors de 25 
anys són 191. Pel que fa als 
homes, el grup d’edat més 
afectat per l’atur és el d’en-
tre 40 i 54 anys (940), seguit 
dels majors de 54 (630) i els 
d’entre 25 i 39 anys (619). 
Els joves menors de 25 anys 
són 201.

Segons els grans sectors 
d’ocupació, el sector serveis 
és el més castigat per l’atur, 
amb 4.023 persones que 
han quedat fora del mercat 

laboral. A molta distància, 
hi ha la indústria, amb 792 
persones a l’atur, i la cons-
trucció, amb 422 desocu-
pats. El sector agrícola es 
manté amb 29 desocupats i 
el nombre de persones que 
busquen incorporar-se per 
primer cop al món laboral és 
de 390. Per tipus d’ocupació, 
les ocupacions elementals 
i el personal no qualificat 
són els que tenen un major 
nombre d’aturats (2.351), 
seguit dels treballadors de 
restauració, personals i ve-
nedors (1.082).

increment generalitzat
L’increment de l’atur s’ha 
registrat a tots els muni-
cipis de la comarca, amb 
l’única excepció de Polinyà 
(-15) i Sant Llorenç Savall 

(-3). Així, el mes de gener 
finalitza amb 61.773 per-
sones aturades al Vallès 
Occidental, és a dir 915 
persones desocupades més 
a la comarca. Els augments 
més importants han estat 
a Terrassa, que compta ara 
amb 17.227 aturats (+262), 
a Sabadell, on hi ha 15.356 
persones sense feina (+293) 
i en tercer lloc a Rubí. La taxa 
d’atur registral a la comarca 
s’ha situat en 13,31%.

D’altra banda, cal re-
cordar que les persones 
en expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) 
no es comptabilitzen com a 
persones aturades, malgrat 
que en aquests moments, 
no tenen feina. A Rubí hi ha 
més de 400 treballadors en 
aquesta situació.
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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!

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

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

atur del Vallès occidental 
mes de gener de 2021

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

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

Font Servei d’ocupació de catalunya
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La pel·lícula ‘La boda de Rosa’, 
d’Icíar Bollaín, a La Sala
ReDAccIó

Dins del Cicle Gaudí, el te-
atre municipal La Sala aco-
llirà una nova projecció de 
cinema: La boda de Rosa. 
Es tracta d’una pel·lícula 
de la directora Icíar Bollaín 
estrenada l’agost del 2020 
i que compta amb les in-
terpretacions de Candela 
Peña, Sergi López, Nathalie 
Poza i Ramón Barea.

cinema

Fotograma de la pel·lícula d’Icíar Bollaín. / cedit

El film és una comèdia 
dramàtica centrada en 
una dona que sempre ha 
viscut pendent de la resta 
de persones i que quan 
compleix els 45 anys deci-
deix començar a viure per 
ella mateixa, així que es 
proposa casar-se amb ella 
mateixa, però la seva famí-
lia té uns altres plans.

La boda de Rosa ha es-
tat nominada a vuit premis 

Goya, incloent-hi la millor 
pel·lícula, directora i actriu. 
També té 5 nominacions 
als premis Gaudí, inclòs el 
millor film de llengua no 
catalana. La pel·lícula es 
projectarà el 18 de febrer 
a les 20 h i les entrades 
tenen un preu de 4,50 
euros i de 3 euros amb 
descompte.

Oficina Información 
Ctra. Terrassa 34 - Rubí

655.826.437
www.rubicentro.es

conferència sobre 
l’escriptora carson Mccullers
ReDAccIó

Dins del Cicle de literatura 
al voltant de 9 escriptores, 
el 16 de febrer és el torn de 
la nord-americana Carson 
McCullers. La crítica literà-
ria, llibretera i professora 
Marina Porras aprofundirà 
sobre l’escriptora dels Esta-
tuts Units a través del relat 
‘La balada del cafè trist’. A 

través d’aquesta obra, Mc-
Cullers presenta un univers 
marcat pel lligam entre els 
homes i la terra on viuen, 
la cruesa dels sentiments, 
el destí implacable i altres 
elements de la literatura del 
sud dels Estats Units.

La conferència tindrà 
lloc el 16 de febrer a les 19 h 
a l’Ateneu i per participar-hi 
cal inscripció prèvia.

literatura

Un nuevo resurgir
Mostra de Mujeres Crea-
tivas del Vallès. A l’Antiga 
Estació.

Exposicions

·······································
DIVeNDReS
12 De FeBReR

Vespres de jazz i lletres
A càrrec de Francesc Viadel. 
A les 19.30 h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia.

·······································
DIMARTS 
16 De FeBReR 

consultori sexual 
i de parella
A les 17 h a l’Espai Jove 
Torre Bassas. 

Hora del conte: 
‘Hi havia una vegada’
A càrrec de La maleta de Lili. 
A les 18.15 h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia.

AgEndA
conferència: 
‘carson Mccullers’
Cicle de literatura al voltant 
de 9 escriptores. A càrrec de 
Marina Porras. A les 19 h a 
l’Ateneu. 

·······································
DIMecReS
17 De FeBReR

conferència: ‘Desigualtat 
social i pobresa a la metrò-
poli de Barcelona’
A càrrec de Sergio Porcel. A 
les 19 h a la Biblioteca. Org.: 
Amics de la UAB.

club de lectura L’Ombra
A les 19 h a la llibreria L’Om-
bra.

·······································
DIjOUS
18 De FeBReR

conferència: ‘el swing, la 
musicalitat i comercialitat’
Cicle Camps de cotó 2.0. A 
les 19.30 h a l’Ateneu. 

cinema: ‘La boda de Rosa’
Cicle Gaudí. A les 20 h a La 
Sala. Preu: 4,50€|3€.
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El Museu Castell arrenca la temporada 
amb exposicions molt diverses
rEDaCCió

El Museu Municipal Castell 
(MMUC) ja té a punt la 
seva nova programació. La 
temporada s’encetarà el 
4 de març amb l’exposició 
‘Pere Català i Pic. Fotografia, 
patrimoni i avantguarda’. 
La trajectòria de Català Pic, 
un dels exponents més im-
portants de la fotografia 
catalana, permet copsar 
la quotidianitat de l’ofici i, 
alhora, seguir de primera 
mà la història de Catalunya 
des de la perspectiva d’un 
intel·lectual.

Català Pic és conegut 
sobretot com a fotògraf 
i com a autor del famós 
cartell Aixafem el feixisme. 
Es va implicar de ple en la 
modernització dels pobles 
de l’interior de Catalunya, 
promovent el turisme, l’or-
ganització dels treballadors 
i les millores de les infra-
estructures econòmiques, 
socials i culturals. Seduït 
per l’avantguarda parisenca, 
va introduir la fotografia 
i el pensament psicològic 
en la publicitat. És un dels 
exponents més destacats de 
l’aplicació del fotomuntatge 
del sud d’Europa. Juntament 
amb Jaume Miravitlles, va 
participar en la creació del 
Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat i va ser-ne 
el cap d’Edicions. L’exposició 
sobre Català Pic es podrà 
visitar fins al 16 de maig.

La següent mostra que 
s’instal·larà al MMUC serà 
‘La moto catalana: Història 
d’una indústria capdavan-
tera’, que estarà oberta del 
3 de juny al 19 de setembre. 
Es tracta d’una exposició 
dedicada a les nostres ca-
talanes i, en especial, a tots 
els pioners que van posar la 
base d’una de les indústries 
més brillants de Catalunya, 
forjant una gran afició que 
encara persisteix avui dia.

‘El món del treball indus-
trial’ tancarà la temporada al 
MMUC. Del 7 d’octubre al 8 
de gener, els visitants po-
dran conèixer el rerefons so-
cial que va propiciar la lluita 
de la classe obrera catalana 
per unes condicions de vida 
i de treball dignes i per acon-
seguir el reconeixement dels 
seus drets socials.

Exposicions a l’Aula Cul-

tural i l’Antiga Estació
L’Espai Expositiu Antiga 

Estació i l’Espai Expositiu 
Aula Cultural també oferiran 
tot un seguit d’exposicions 
els propers mesos.

En el cas de l’Aula Cul-
tural, els rubinencs podran 
visitar ‘Victor Mateo’. Obra 
pictòrica del 4 de març al 
2 de maig. L’artista (Tànger, 
1945), hereu de la tradició 
de l’expressionisme abs-
tracte, es caracteritza per 
expressar, sense límits, les 
preocupacions més viven-
cials, utilitzant la pintura 
com a llenguatge dels sen-
timents.

Del 3 de juny al 31 de 
juliol serà el torn de l’artista 
rubinenc Rafa Gascón, que 
esposarà ‘Realisme vs bu-
colisme’. Gascón presentarà 
la seva evolució com artista i 
exposarà les seves darreres 
obres combinades amb pro-
duccions més antigues.

Una altra de les propos-
tes que es podrà veure a 

l’Espai Expositiu Aula Cultu-
ral serà ‘Bitter Sweet Soft. La 
resiliència del poble sahara-
ui’, del 16 de setembre al 31 
d’octubre. Aquest projecte 
enfoca la seva mirada en 
la vida quotidiana, on la 
família és la pedra angular 
dels campaments. En aquest 
paratge inhòspit, també 
hi brollen esperances: els 
seus habitants s’aixequen 
per a rebel·lar-se contra la 
condemna de l’oblit, contra 
la desolació.

I els tradicionals dio-
rames de Nadal tancaran 
temporada a l’Aula Cultural 
del 12 de desembre del 
2021 al 9 de gener del 2022. 
Diferents membres de l’As-
sociació de Pessebristes 
de Rubí construeixen cada 
any uns pessebres de gran 
format, on es representen 
les diferents escenes de la 
infància de Jesús.

Pel que fa a l’Espai Ex-
positiu Antiga Estació, la 
temporada arrencarà l’11 de 

febrer amb ‘Un nuevo resur-
gir’, de l’Associació Mujeres 
Creativas del Vallès. Les vuit 
artistes que participen en 
aquesta mostra, que es po-
drà veure fins al 14 de març, 
expressen amb delicadesa 
que la il·lusió va més enllà 
de tota creativitat.

L’escultor Xavier Costa, 
que després d’una llarga 
trajectòria artística ha de-
cidit instal·lar el seu taller a 
Rubí, exposarà ‘Màscares’ 
del 30 d’abril al 18 de juliol. 
Es tracta d’una selecció 
d’obres en pedra i fusta 
que representen diferents 
fisonomies.

Del 9 de setembre a 
l’1 de novembre, artistes 
del taller de l’Anna Tamayo 
oferiran la mostra col·lectiva 
‘Remedios Varo. El Surrealis-
me reinterpretat’.

I, per finalitzar, el MMUC 
exposarà les darreres incor-
poracions al fons municipal 
del 18 de desembre al 31 de 
gener del 2022.

una de les exposicions girarà entorn a la moto catalana. / ajuntament

exposició

música

rEDaCCió

Els Vespres de Jazz i Lletres, 
una activitat que se celebra 
de forma mensual a l’Ateneu 
de Rubí, torna aquest diven-
dres amb Francesc Viadel 
com a convidat. L’escriptor 
presentarà Ciutat, dies in-
sòlits, un poemari cívic, 
pròxim en el to i la forma als 
grans versos d’Estellés i que 
s’aixeca com un mur intan-
gible contra la presència de 

la tribu: tota la caterva de 
fanàtics, dogmàtics i tristos 
que travessen la ciutat. 

En la part musical, de 
nou hi haurà el trio format 
pel pianista Edu Fernández, 
el contrabaix Álvaro Ta-
borda i el saxo Wenceslao 
Galán, que desenvoluparan 
les possibilitats de l’estàn-
dard. 

La cita és aquest diven-
dres a les 19.30 h a l’Ateneu 
i cal reservar. 

l’ateneu acull una nova 
sessió de jazz i lletres amb 
Francesc Viadel

Cartell d’Heitor real.

Els infants van conéixer una mica més la colla de geganters. / Cedida

D’altra banda, el Castell manté una progra-
mació regular de tallers familiars sota el títol 
Diumenges al MMUC. Totes aquestes propostes 
són gratuïtes i van dirigides als infants entre 3 
i 12 anys. 

La primera de les activitats és Espectacle 
de titelles. La Caputxeta vermella i el follet, de 
Titelles Vergés el 21 de març. El 25 d’abril serà 
el torn de la proposta Espectacle de màgia, a 
càrrec d’Òscar Sanjuan.

Petits Cuiners, a càrrec d’Artistic Events, es 
posarà en escena el 23 de maig, per a infants 
de 5 a 12 anys.

El 24 d’octubre hi haurà el Taller la Castanye-
ra, a càrrec d’Artistic Events i el 21 de novembre 
el Taller de boles de boles de Nadal personalit-
zades, també a càrrec d’Artistic Events.

Espectacles i tallers per als més petits

Els Geganters de rubí 
visiten l’Escola del Bosc
rEDaCCió

Els alumnes de Primària del 
centre educatiu Escola del 
Bosc està treballant durant 
aquest curs la cultura popu-
lar i tradicional catalana a 
través d’un treball en grup 
i també quina relació tenen 
treballar en grup i aquest 
tipus de cultura. 

És per això que el 5 de 
febrer, el gegantó Orelletes 
i els geganters Fina Hinojosa 
i Joan-Miquel Merino, de 
l’entitat Geganters de Rubí, 

gegants

van visitar l’escola. Els alum-
nes van poder fer preguntes 
sobre el funcionament de la 
colla i ampliar els seus co-
neixements sobre la història 
gegantera. 

L’activitat va dividir-se en 
dues parts, la primera dins de 
la mateixa escola, amb una 
explicació sobre els gegants 
i el treball en equip. Posteri-
orment, els infants van sortir 
al pati on van poder tocar 
el gegantó i es va fer una 
activitat didàctica sobre com 
portar els gegants.

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

Atletisme | llAnçAment

escAcs | cAmpionAt

Sabadell va acollir el Campi-
onat de Catalunya de llança-
ments d’hivern en categoria 
màster, una competició en la 
qual Manuel Centella, atleta 
de la Unió Atlètica Rubí (UAR) 
va aconseguir proclamar-se 
campió en la categoria M45 
en llançament de javelina 
amb una marca de 27.57 m. 
També va participar en tres 
proves més: va quedar 
segon en llançament de 
martell (32.25 m), tercer 
en llançament de martell 
pesat (8.46 m) i quart 
en llançament de disc 
(23.37 m).

D’altra banda, també 
es va disputar a l’esta-
di Serrahima la segona 
jornada del Critèrium 
d’Hivern amb la parti-
cipació de tres atletes 
rubinencs. Hugo García 

Les jugadores del Ha-
milton Hockey Club 
van participar en un 
torneig a Waitangi, a 
Nova Zelanda, utilit-
zant l’equipament del 
Cent Patins. D’aquesta 
forma, el club neo-
zelandès ha portat el 
nom del Cent Patins  
a una competició de 
màxim nivell al país 
oceànic. / HCR

Un equip format per infants 
de La Rubinenca i del col·
legi Regina Carmeli han 
començat a participar en 
les fases classificatòries del 
Campionat Mundial per 
escoles, una competició que 
està dins de les activitats del 
pavelló espanyol a l’Expo de 
Dubai. 

En la primera jornada, 
els rubinencs es van enfron-
tar a un conjunt d’Hongria, 
equip al qual van aconse-

guir guanyar per un ajustat 
4·3. En la segona ronda, els 
participants de Rubí no van 
poder superar al conjunt 
nord-americà i van perdre 
per 2·5. L’equip que va parti-
cipar està format per infants 
de La Rubinenca (Ávaro Ca-
pilla, Diego Alameda, Daniel 
Rodríguez i Joan Vilarasau) i 
del Regina Carmeli (Carlos 
Garcia, Emma Ortiz, Daniel 
Serrano i Benja Castella).

D’altra banda, La Ru-

binenca va presentar dos 
equips al Campionat de 
Catalunya d’escacs actius en 
línia. El primer està forma 
pels germans Albert i Rafael 
Martínez, Hilario Serrano i 
Antoni Muñoz, i es van  im-
posar amb claredat per 12·4 
al seu rival. El segon equip, 
format per R. Colunga, A. Ca-
pilla, D. Rodríguez i C. Garcia 
van perdre contra un rival 
molt superior per 5,5·10,5. 
/ Escacs Rubí

Manuel Centella es proclama 
campió de Catalunya màster  
en llançament de javelina

Un equip de Nova Zelanda utilitza l’equipament  
del Cent Patins durant una competició

La Rubinenca i el Regina participen en la fase 
classificatòria del Campionat Mundial per escoles

tir Amb Arc | entitAt

El Club de Tir amb Arc 
(CTA) de Rubí ha iniciat una 
campanya de promoció de 
l’esport de Rubí per donar 
suport a la pràctica espor-
tiva local i a les entitats 
de l’esport rubinenc. La 
campanya consisteix en el 
fet que entitats rubinen-
ques acudeixin a les instal-
lacions del CTA per fer un 
petit repte amb el tir amb 
arc per animar a la gent a 
practicar esport. Les en-
titats interessades poden 
enviar un correu electrònic 
a info.arquerosrubi@gmail.
com. / CTA

El CtA convida  
les entitats a 
una tirada a favor 
de l’esport

Hoquei líniA | lligA

Empat entre el Sènior Fe-
mení del Cent Patins i el 
Vila·real a la pista Francesc 
Calvo. El duel, corresponent 
a la Lliga Elit, era vital per tots 
dos equips de cara a la lluita 
pel play·off i això es va notar 
sobre la pista. 

El conjunt rubinenc va co-
mençar molt bé i va arribar a 
la mitja part amb un resultat 
favorable de 3·0, però a la 
represa, l’equip de Castelló 
va aconseguir de seguida 
dos gols després d’aprofitar 
errors defensius locals. El 
domini de les jugadores de 
Fajardo, en canvi, no es va 
transformar en gols i el Vila·
real va aconseguir igualar el 
partit, que al final del temps 

El Sènior Femení del Cent Patins empata contra el Vila-real

Jugadores del Hamilton Hockey Club. / Cedida

va quedar primer en Sub·20 
en la prova de llançament 
de disc amb una marca de 
38.51 m. En la categoria 
Sub·16, Martí Ardèvol va 
ser quart en llançament de 
disc (29.83 m). Estefany Ba 
també va quedar en quarta 
posició en llançament de 
disc en Sub·16 (25.21 m). 
/ UAR

nAtAció | lligA

El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí, que lidera 
còmodament la classifica-
ció a Primera Nacional, va 
empatar contra la UE Horta, 
que tallar la ratxa dels rubi-
nencs, que fins ara havien 
comptat tots els partits per 
victòries. El conjunt barce-
loní, tercer classificat, va 
fer valdre la seva condició 
de local i va aconseguir 
un marcador igualat de 
8·8. Tot i l’empat, el CNR 
continua líder en solitari al 
grup A, amb un avantatge 
de 9 punts respecte al CN 
Granollers.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B va començar amb bon 
peu la competició a Primera 
Divisió Catalana després de 
molts mesos entrenant sen-
se poder competir. El pri-
mer partit d’aquesta lliga va 

La UE Horta trenca la ratxa del sènior 
Masculí A del Club Natació rubí a la lliga

El segon equip masculó va imposar-se al CN Banyoles. / Cedida

ser contra el CN Banyoles a 
la piscina de Can Rosés. Els 
jugadors dirigits per Dani 
Gómez es van imposar de 
forma contundent a l’equip 

del Pla de l’Estany: 24·2.
En relació a la propera 

jornada, els dos equips 
disputaran els seus respec-
tius partits a Can Rosés. El 

Sènior A ho farà contra el 
CN Premià a les 15.15 h i 
el Sènior B, contra el CN 
Sabadell B a les 17.15 h. / 
Natació Rubí

reglamentari reflectia 4·4 en 
el marcador. Es va disputar 
la pròrroga, però aquesta va 
acabar sense gols i amb re-
partiment de punts després 
que les de Rubí aconseguissin 
el bonus després de guanyar 
la tanda de penals.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B, que competeix a la 
Lliga Or, va jugar a casa con-
tra el Tucans de Barcelona. 
Un partit que va tenir dues 
parts molt diferents, ja que 
mentre que a la primera els 
de Barcelona van ser superi-
ors i van deixar el marcador 
en 1-7, en la segona part es 
va capgirar el domini. Els de 
Rubí van començar a jugar 
millor, però al final l’esforç va 

ser insuficient per remuntar i 
el partit va acabar 8·11.

Per últim, la pista Fran-

cesc Calvo va acollir la segona 
seu nacional de categoria 
aleví. El Cent Patins va gua-

nyar al Lostregos Lucus per 
1·6, però va perdre contra el 
Tres Cantos per 5·2. / HCR

Manuel Centella. / Cedida



Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí

Des de 1993 al teu costat!

Anuncia’t
al Diari de Rubí
Informa’t al telèfon 609 03 22 89 
   o a meztizocomunicacio@gmail.com
    publicitatmeztizo@gmail.com
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