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Rubí lliura més de 4.000 firmes
al CatSalut reclamant millorar
l’atenció primària a la ciutat
rEDACCIÓ

Trobada entre el CatSalut, l’Ajuntament i la plataforma ciutadana. / Ajuntament-Localpres

La plataforma ciutadana Rubí
Sanitat, l’Ajuntament i el CatSalut es van trobar dimecres
al matí a l’edifici del consistori
per tal que l’entitat pogués
lliurar a l’administració pública les 4.206 signatures que
havia recollit entre la ciutadania per reclamar millores en

els Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat.
La reunió va comptar amb
la participació de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, la regidora
de Sanitat, Marta Oliva, la
gerent de l’Àmbit Metropolità
Nord de la Regió Sanitària
de Barcelona, Anna Aran, la
directora executiva del Sector Sanitari del Vallès Oest
del CatSalut, Catalina Serra
i membres de la plataforma
ciutadana Rubí Sanitat.
D’aquesta manera, l’entitat rubinenca ha fet arribar a
la Generalitat les seves reivindicacions a favor de la sanitat
pública i la millora dels serveis sanitaris que reben els
rubinencs i rubinenques.
A més, la cita va servir
per acordar la creació d’una
comissió de treball que farà
seguiment de l’estat i la qualitat dels serveis que presten
els Centres d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat.
Per la seva banda, el Cat
Salut va entregar a la plataforma i l’Ajuntament la
informació que l’entitat havia
sol·licitat sobre els serveis

que es presten a la ciutat,
els recursos que s’hi destinen i els plans de futur. Ara,
l’entitat i la regidoria de Salut
analitzaran aquesta informació per posar en marxa la
comissió i encarar qüestions
com quin és l’estat de les
infraestructures sanitàries de
Rubí, quins recursos humans,
econòmics i tecnològics hi ha
destinats i quins són els plans
d’inversió, entre d’altres.
L’alcaldessa ha celebrat
la creació d’aquest espai de
treball i ho ha qualificat d’una
“bona oportunitat per anar
millorant l’assistència sanitària pública que rebem els
rubinencs i rubinenques”.
Aquest grup de treball
estarà format pels diferents
actors implicats en la sanitat pública local, és a dir, el
CatSalut, Mútua de Terrassa
i Consorci Sanitari de Terrassa, la plataforma Rubí
Sanitat i l’Ajuntament. La
feina d’aquesta comissió serà
vetllar pel compliment dels
compromisos de servei i qualitat establerts en la llei que
regula l’atenció primària.

Test als treballadors dels
polígons de la mà del Consell
Comarcal i l’Ajuntament
rEDACCIÓ

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament
de Rubí van instal·lar el 13
de gener una unitat mòbil a
l’aparcament del pavelló de
La Llana per tal de realitzar
Tests d’Antígens entre els
treballadors dels polígons
industrials de Rubí.
Es tracta d’una iniciativa
que compta amb el suport
de Pimec Covid Free i que
s’ha fet a Rubí, Barberà del
Vallès i Castellbisbal i que

pròximament es farà a Polinyà i Sentmenat.
Els Tests d’Antígens van
dirigits a les empreses i concretament als seus treballadors i el preu per persona és
de 25 euros sense IVA. Les
unitats mòbils encarregades
de fer les proves compten amb equips sanitaris
formats per professionals
qualificats i certificats. La
iniciativa forma part del Pla
de Xoc Covid-19 per a la
Reactivació Socioeconòmica
del Vallès Occidental.

Les proves es van fer el dimecres al matí a l’aparcament del pavelló
de la Llana. / Cedida

Actualitat

El risc de rebrot de la covid-19
es dispara entre els rubinencs

Les persones ingressades per la malaltia freguen la quarantena
En una setmana, s’han vacunat més de 500 persones a
Rubí. Del total de vacunats,
196 són persones que resideixen en les residències de
gent gran i la resta, personal
sanitari i treballadors de les
residències.

redacció

Les dades epidemiològiques
registrades pel Departament
de Salut durant la darrera
setmana a Rubí indiquen
que la situació és preocupant. El risc de rebrot, que ja
era elevat, s’ha disparat fins
al 724 (+139), i tot i que la
velocitat de reproducció de
la malaltia, l’Rt, ha frenat i
ha baixat fins a l’1,40 (-0,32)
continua sent alta. Pel que
fa a la incidència acumulada
en els darrers catorze dies,
aquesta també s’ha disparat
fins al 530 (+181).
Entre el 4 i el 10 de gener, s’han confirmat 248
nous positius de covid-19,
el que suposa una taxa de
positivitat del 12%. La mitjana d’edat d’aquests positius és de 47 anys i el 58%
són dones. Des de l’inici de
l’epidèmia, s’han contagiat
4.314 persones, segons les
xifres oficials.
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La incidència de covid-19 està augmentant significativament durant
els darrers dies. / Ajuntament-Lali Puig

La situació també és
alarmant pel nombre d’ingressos que hi ha als hospitals. En aquests moments,
hi ha 38 pacients rubinencs
ingressats als centres hospitalaris, 11 més que fa una
setmana. En relació amb les
defuncions, en els darrers
set dies se n’han produït 5 i

ja són 147 les persones que
han mort pel virus.
Bon ritme de la vacunació
D’altra banda, cal destacar
el bon ritme de vacunació
durant aquests darrers dies
i és que ja són 721 les persones que han rebut la primera
dosi del fàrmac preventiu.

Confinament a les escoles
Tot i que les escoles tot just
s’han reprès aquest dilluns,
l’elevada incidència epidemiològica ha provocat que
ja hi hagi almenys set grups
escolars confinats. Es tracta
d’un grup d’alumnes de la
Llar d’infants Elefant Blau,
un grup de 3r de Primària
de l’Escola Maristes, un grup
de 2n de Primària del Regina
Carmeli i un grup de P5 de
Ca n’Alzamora, segons dades
de l’Ajuntament. Pel que fa
als instituts, a La Serreta hi
ha confinat un grup de 1r de
Batxillerat, un de 2n d’ESO
i un grup de cicle formatiu
mitjà.

Pròrroga de les restriccions
una setmana més: continua
el confinament municipal
redacció

El govern de la Generalitat
de Catalunya ha anunciat
que mantindrà el confinament municipal i el tancament dels comerços no
essencials durant el cap
de setmana com a mínim
una setmana més, fins al
24 de gener.
Les dades epidemiològiques de Catalunya
són molt preocupants,
motiu pel qual el Procicat
ha decidit proposar una
pròrroga de les mesures
que es van aprovar ara fa
tot just dues setmanes.
El risc de rebrot s’ha
enfilat fins als 657 i entre el 3 i el 9 de gener
han mort 365 catalans
per covid, la xifra més
elevada des del pic de la
segona onada, a mitjans
de novembre, segons les
dades del Departament
de Salut.
Pel que fa als contagis
notificats també continu-

en augmentant i també
les hospitalitzacions, que
ja són 2.501, i les persones ingressades a les UCI,
que ja freguen les 500.
A l’estat espanyol, la
situació també és alarmant, tot i que de moment el govern central
ha descartat aplicar un
confinament domiciliari.

ESPECTACULAR
CASA AÏLLADA
SITUADA A LA ZONA
DE VALLÉS PARK
Sup. 156m2. 3 hab +
estudi. Àmplia cuina.
Garatge de 30m2 a peu
de carrer. Reformada
per entrar a viure

250.000€
Ref. 12424/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

REBAIXES

EDREDONS, NÒRDICS, MANTES, LLENÇOLS D’HIVERN: FRANELA, POLAR I CORALINA

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87 | didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Detenen set persones durant
el Nadal a Rubí relacionades
amb diversos robatoris

Rubí Acull entrega 300 euros a les víctimes
de l’incendi de la nau de Badalona

L’entitat també ha lliurat 300 euros a Proactiva Open Arms
rEDACCIÓ

La policia catalana ha detingut a Rubí set persones relacionades amb
delictes de robatoris. / Arxiu

rEDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra
han detingut durant el
Nadal set persones a Rubí
vinculades amb robatoris.
Es tracta de diverses operacions que s’han fet en

diversos municipis de l’àrea
de la Regió Metropolitana
Nord. A més dels set detinguts a Rubí, també s’han
detingut tres a Granollers,
tres a Badalona, dos a
Arenys de Mar i dos més a
Sant Cugat.

Un jutjat de Rubí investiga
una empresa de Salou per
la mort d’un treballador
rEDACCIÓ

Després de sis mesos d’investigació, els Mossos
d’Esquadra han denunciat
davant el Jutjat de Primera
Instància número 6 de Rubí
cinc homes d’entre 26 i 75
anys i veïns de Salou i Tarragona, responsables d’una
empresa de transport, com
a presumptes autors d’un
delicte contra els drets dels
treballadors i un altre per
homicidi per imprudència
greu.
Els fets van tenir lloc
a principis juliol quan un
camió articulat que circulava per l’autovia A-2, a
l’altura de Castellbisbal va
patir un greu accident i el
seu conductor va perdre
la vida. L’informe pericial
emès per l’Àrea Central
d’Investigació d’Accidents
de Trànsit va certificar que
el motiu de l’accident havia
estat el deficient estat dels
neumàtics de la tractora
accidentada.
Davant dels indicis els

investigadors de l’accident
van fer un històric de reparacions i manteniment del
vehicle sinistrat, un camió
que portava fets més d’un
milió de quilòmetres i van
trobar greus anomalies com
ara que el semiremolc accidentat tenia la ITV caducada des de feia dos anys, el
seu manteniment no havia
estat l’adequat i podia ser la
causa directa de l’accident
que va patir el vehicle.
Així mateix, els investigadors van poder comprovar
que aquestes irregularitats i
incompliments eren pràctica habitual de l’empresa. De
fet, un extreballador havia
estat acomiadat per negarse a conduir camions sense
les condicions necessàries
de seguretat i el xofer que
va perdre la vida en l’accident havia comunicat un
dia abans de la seva mort a
la seva dona que aquell era
el seu darrer dia de treball
en aquella empresa pel
risc que suposava conduir
aquells camions.

L’entitat Rubí Acull ha lliurat
300 euros a les víctimes de
l’incendi que es va produir
el desembre en una nau
de Badalona, on malvivien
200 persones sense llar.
L’incendi va provocar quatre víctimes mortals i una
vintena de ferits, a més de
deixar sense sostre totes
les persones que hi vivien
de forma regular.
Els diners serviran per
donar suport econòmic a
les persones afectades, la
majoria de les quals encara
no han estat reallotjades
de forma digna.
D’altra banda, l’entitat
rubinenca també ha fet entrega de 300 euros a l’ONG
Proactiva Open Arms per
tal de donar suport financer a les missions de rescat
humanitari que aquesta
entitat duu a terme al mar
Mediterrani i també per reforçar la tasca solidària que
han desenvolupat durant

Una de les activitats realitzades recentment per l’entitat. / Rubí Acull

la pandèmia fent arribar
proves diagnòstiques d’un
assaig clínic.
Rubí Acull també ha
lliurat 100 euros a la iniciativa Kesha Niya Progetto
20K, que es dedica a donar
suport alimentari a persones refugiades a la frontera
francoitaliana.

Futura donació de 600
euros
A més, en les setmanes que
venen, l’entitat rubinenca
també farà un donatiu de
600 euros al Punt d’informació per a persones
refugiades i sol·licitants
d’asil (PIO) que es va posar
en marxa a principis del

2020.
Les donacions s’han
pogut realitzar gràcies a
les 19 persones que s’han
associat a Rubí Acull en els
últims mesos, així com a
les campanyes de recollida
de fons solidaris que ha
fet l’entitat en els últims
anys.

Els Mossos implementen un sistema de
cita prèvia per a posar denúncies
rEDACCIÓ

La Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra ha posat
en marxa un sistema de cita
prèvia per a posar denúncies amb l’objectiu “d’oferir
un millor servei a la ciutadania”. El pla s’implementa
a totes les comissaries i
permet una optimització del
temps tant dels ciutadans
que vulguin interposar una
denúncia com de la mateixa
comissaria, ja que podrà
gestionar i redistribuir millor
el volum de feina.
El ciutadà, des de casa, ja
pot reservar hora per posar
la seva denúncia accedint al
sistema de cita prèvia que
es troba disponible a través
de la plataforma https://
mossos. gencat.cat/ca/
serveis_i_tramits/Cita_previa/. Des d’aquesta interfície
es pot triar la comissaria
on vol adreçar-se per posar
denúncia i escollir la franja
horària en la qual vol ser
atès d’entre les disponibles,
entre les 6 h i les 22 h.
La nova eina permet,

La comissaria dels Mossos a Rubí està al carrer M. Aurèlia Capmany,
a la Zona Nord. / Arxiu

entre altres, endreçar els
fluxos dels ciutadans que
van a comissaria per evitar
llargues cues d’espera a ser
atesos, en concentrar-se de
vegades moltes persones en
una mateixa franja horària.
Per quins tràmits es pot
reservar hora?
El sistema de cita prèvia està
disponible per a aquells tràmits i denúncies més habituals. Així es pot reservar hora
per tràmits administratius
com Declaració de permís
de viatge a l’estranger per

a menors i per denunciar
fets no penals com les pèrdues de documentació i/o
objectes. També es poden
denunciar a través de cita
prèvia fets penals que no
requereixin una instrucció
complexa com ara robatoris
amb força a habitatges i
establiment, furts, robatori
a interior de vehicle i danys
lleus, a banda de robatoris
amb violència i intimidació,
lesions, amenaces, sostracció de vehicle i ocupació
d’immobles.
Aquelles denúncies re-

latives a delictes d’especial
gravetat i urgència seguiran
sent ateses sense cita prèvia
i de forma preferent.
L’any 2018, la gestió
d’aquests tràmits i denúncies més simples va suposar el 49,5% del total de
denúncies recollides a les
comissaries, el que suposa
una càrrega de treball equivalent a més d’un centenar
d’agents.
Destaca el tràmit d’autorització a menors a viatjar a
l’estranger que, només en
el 2018 van suposar més
de 100.000 tràmits dels
786.777 tràmits totals. I, en
segon lloc, les pèrdues, amb
més de 95.000 el mateix
any. Tots dos ja es poden
gestionar amb cita prèvia i
permetran una millor planificació.
El sistema és compatible
amb denúncies sense cita
prèvia. És a dir, no és obligatori usar el sistema de cita
prèvia per anar a denunciar
a comissaria, però sí que és
aconsellable per un millor
servei.

Actualitat

Les agents pel civisme han realitzat
més de 6.000 accions a finals d’any
redacció

Les agents pel civisme han
realitzat 6.019 actuacions
entre els mesos de setembre i desembre del 2020. Les
membres d’aquest servei es
dediquen a la conscienciació i informació al voltant de
diferents qüestions, principalment relacionades amb
la cura de l’espai públic i el
bon veïnatge.
Durant l’any passat, han
assumit també tasques relacionades amb la lluita
contra la pandèmia de coronavirus que és on han destinat la majoria d’accions. De
fet, 3.685 actuacions de les
agents s’han dirigit a feines
relacionades amb la covid19, és a dir, més de la meitat
de la seva activitat.
L’altra qüestió que més
ha requerit l’atenció del
servei és el Medi Ambient.
Aquest apartat ha requerit
1.055 accions del servei,
repartides en la promoció
del reciclatge, fer front a
abocaments incontrolats de
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Òmnium Rubí recull
signatures per demanar
la Llei d’Amnistia
redacció

La carpa de les agents. / Ajuntament- Localpres

deixalles i als inconvenients
que provoquen la presència
de senglars. Per nombre
d’accions, la mobilitat ha
estat el tercer sector que ha
necessitat la feina d’aquest
servei.
En paral·lel, durant els
darrers mesos de l’any, les
agents pel civisme també
han pres part en altres activitats. Així, han posat en

marxa una carpa informativa itinerant que des d’octubre ha recorregut diferents
punts de la ciutat per oferir
informació a la ciutadania.
A més, les agents han
donat suport, juntament
amb Creu Roja, als cribratges per detectar casos de
covid-19 que s’han realitzat
al municipi i s’ha fet difusió
de la tasca de les agents a

Millores a l’asfalt de diversos carrers de
les urbanitzacions de Can Solà i Can Barceló

través del programa Rubí al
Dia de Ràdio Rubí.
D’altra banda, des del
Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat, s’ofereix
recentment un taller formatiu sobre civisme per al cicle
mitjà d’Educació Primària
disponible per a totes les
escoles de Rubí, anomenat
‘Civisme: el joc en què tothom guanya!’

L’entitat Òmnium Cultural
ha tornat a iniciar la campanya ‘Amnistia Ara’ per
reivindicar que s’aprovi al
Congrés una Llei d’Amnistia
per als líders independentistes catalans que estan
a la presó i els milers de
persones encausades per
diferents motius relacionats amb el referèndum
o accions al voltant de
l’independentisme.
La campanya es va iniciar el 2020, però la situació
de pandèmia va obligar els
organitzadors a aturar-la.
Òmnium Rubí s’ha sumat a la iniciativa i recollirà
signatures a favor d’aquesta iniciativa legislativa al
Centre Nona, al carrer Sant
Pere, 43, durant tot el dia.
Es podrà anar a firmar fins
al març.
D’altra banda, l’entitat
independentista també
ha habilitat el web www.
amnistiaara.cat, que també

recull signatures per demanar la Llei d’Amnistia.
Fa només uns dies, es
va fer públic un manifest
de personalitats públiques
internacionals: l’artista
Yoko Ono, l’expresidenta
del Brasil, Dilma Rousseff, i
els premis Nobel de la Pau
Jody Williams, Mairead
Corrigan, Shirin Ebadi i
Adolfo Pérez Esquivel.

Mármoles
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Silestone
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i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)
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Les tasques d’asfaltatge han permès millorar l’estat del ferm de diversos carrers. / Ajuntament de Rubí
– Localpres

redacció

L’Ajuntament ha realitzat
recentment uns treballs
d’asfaltatge puntual a les
urbanitzacions de Can Solà
i Can Barceló. Les tasques,
que formen part del Pla
d’inversions financerament
sostenibles (PIFS), van arrencar de forma simultània
a mitjans de desembre i

ja estan totalment enllestides.
Els carrers que s’han asfaltat són els de Can Barceló,
Desmond Tutú, Willy Brant,
Sean Mac Bride, Tenzu Gyatsolo, Dalai Lama i Rigoberta
Menchú, a la urbanització
de Can Barceló.
Pel que fa a Can Solà,
s’ha actuat als carrers de
Jacint Benavent, José Eche-

garay, Herman Hesse, Ernest
Hemingway i al camí de Can
Feliu.
Les obres a Can Barceló
les ha executat l’empresa
Novantia Integral per un
import de 26.615,15 euros,
mentre que els treballs a
Can Solà han anat a càrrec
de l’empresa COPCISA, amb
un pressupost de 48.344,78
euros.

Certificat Energètic:
Consum Energia: F 234 kwh/m2 any
Emissions: E 47 kgCO2/m2 any

3 habitacions, balcó amb
petit traster, terra de gres,
finestres d'alumini,
cuina reformada, safareig,
bany en molt bon estat,
aire condicionat
amb bomba calor.

Preu: 148.000 €

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
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Set rubinencs formen part de les llistes
electorals de les eleccions al Parlament català
redacció

Les llistes electorals per a les
eleccions al Parlament de
Catalunya, que en principi
s’han de celebrar el 14 de
febrer si la pandèmia ho permet, ja s’han publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC). Un total
de 22 candidatures electorals optaran a ocupar els
85 escons de Barcelona de
la cambra de representants
catalana, composta per 135
diputats.
Entre aquestes candidatures, hi ha 5 rubinencs
que formen part de les llistes electorals: Sonia Sierra,
Rafel Güeto, Ànnia García,
Juan José Giner, Víctor Puig,
José Maria Torrente i Maria
Dolores Andreu.
L’actual diputada de Ciutadans (Cs), Sonia Sierra, és
la número 8 en la candidatura per Barcelona i en principi
és l’única candidata que té
opcions reals de sortir escollida. La seva formació, que

va ser la força guanyadora
en les darreres eleccions
catalanes, està encapçalada
per Carlos Carrizosa, Ana
María Grau i Nacho Martín
Blanco.
El regidor de l’Ajuntament de Rubí Rafael Güeto
és el número 37 de la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
que té com a cap de llista
l’actual ministre de Sanitat
i exalcalde de la Roca del
Vallès, Salvador Illa, seguit
d’Eva Granados i l’exdiputat de Convergència i Unió
Ramon Espadaler com a
independent.
A la candidatura d’En
Comú Podem (ECP), hi figura la regidora Ànnia García
en el número 51. La cap de
llista dels comuns és Jéssica
Albiach, seguida de Joan
Carles Gallego i de Jéssica
González.
Pel que fa al Partit Popular (PP), el rubinenc Juan José
Giner figura en el número 38
de la llista que encapçala

Aquest divendres, el govern comunicarà si finalment les eleccions
s’ajornen fins a la primavera.

Alejandro Fernández, la fins
ara diputada de Cs, Lorena
Roldán, i Eva Parera, totes
dues com a independents.
La resta de candidatures
que tenen representació al
Parlament no tenen entre les
seves files cap rubinenc.
Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) presenta
com a número u Pere Aragonès, seguit de Laura Vilagrà
i Roger Torrent. Pel que fa
a la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), la seva cap

de llista és Dolors Sabater i
darrere seu figuren Carles
Riera i Eulàlia Reguant.
La fractura del PDeCAT
El trencament dins del Partit
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) ha provocat que
hi hagi tres llistes electorals
amb persones provinents
d’aquest espai polític: el
PDeCAT, JxCAT i el PNC. El
PDeCAT, amb Maria Ángels
Chacón al capdavant, seguida per Joana Ortega i Marc

Castells és qui té els drets
polítics i podrà fer ús dels
espais electorals com a força
amb representació al Parlament. Segons les enquestes,
però, la formació podria
perdre la representació al
Parlament.
D’altra banda, Junts per
Catalunya (JxCat) es presenta amb Carles Puigdemont
com a cap de llista, seguit de
Laura Borràs i Joan Canadell.
La nova formació podria ser
una de les forces més votades, segons les prospeccions
electorals.
Per últim, hi ha el Partit
Nacionalista de Catalunya
(PNC), que lidera Marta Pascal i que té poques opcions
d’aconseguir escons.
Víctor Puig, el número 2 de
Primàries
Pel que fa als partits extraparlamentaris, l’exregidor
de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de Rubí Víctor
Puig és el número dos del
partit Moviment Primàries

per la Independència de
Catalunya (MPIC), després
de quedar segon en el procés electoral intern de la
formació, per darrere de la
candidata, Laura Omella.
Tot i que Puig està molt ben
posicionat, no ho tindrà fàcil
per aconseguir seure com a
diputat al Parlament.
En canvi, totes les enquestes donen per feta l’entrada de Vox, que presenta
Ignacio Garriga com a cap de
llista i on hi ha dos rubinencs
a la candidatura, José Maria
Torrente, al 36, i Maria Dolores Andreu, al 56.
La resta de candidatures
que es presenten a les eleccions al Parlament són el Partit
Comunista dels Treballadors
de Catalunya, el Partido Família i Vida, Per un Món Més
Just, Volt Europa, Izquierda
en Positivo, Escons en Blanc,
el Partit Animalista Contra
el Maltractament Animal, el
Front Nacional de Catalunya,
Recortes Cero i Unidos por la
Democracia-Jubilados.

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció

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

Els nostres serveis
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 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)

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps
Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com

8

Opinió

Divendres, 15 de gener de 2021

L

a pandèmia de covid-19 que ens afecta
des del març del 2020 ha provocat la
mort de 17.847 persones a Catalunya,
147 de les quals eren veïns i veïnes de la nostra
ciutat. Aquesta és la cara més fosca i cruel de la
pandèmia, però n’hi ha altres. Les restriccions
que les administracions s’han vist obligades
a prendre han tingut un impacte enorme en
l’economia de moltes famílies.
En primer lloc, hi ha tots els treballadors
que han perdut els seus llocs de feina, la majoria
dels quals persones que tenien contractes temporals i que ja eren, per tant, els més precaris:
a Catalunya, hi ha més de 100.000 persones
aturades respecte a l’any passat, de les quals
900 són de Rubí.

El virus i la crua realitat
Vull començar el text dient que tot el que
escrigui no té res a veure amb una crítica en
particular a cap partit polític ni cap institució sinó una crítica general i global.
Després d’haver entrat a la tercera onada
del coronavirus, tot just sense haver acabat
la segona onada de coronavirus, hem pogut observar diferents punts claus que, tot
havent passat dues onades, no han variat ni
s’han millorat.
A la primera onada de coronavirus es
va veure com els hospitals estaven amb una
pressió hospitalària molt alta i amb unes
Unitats de Cures Intensives (UCI) sobrepassades per la gran quantitat de persones
que havien estat ingressades a causa de la
covid-19. També vàrem veure com no es
posaven d’acord en quines mesures o en
què s’havia de fer, cosa normal quan et pilla
una pandèmia sense donar-te compte tot i
haver escoltat ja notícies dels casos de la
Xina, potser aquí tenim el primer error que
es va cometre, pensar que el virus xinès no
arribaria mai a Europa, tot i saber que hi ha
una gran mobilitat mundial.

EDITORIAL

Salut i economia
En segon lloc, hi ha totes les persones que
estan ara mateix en situació d’ERTO, que no
saben ni com ni en quines condicions podran
tornar a la feina i que són gairebé 200.000 treballadors. En tercer lloc, apareixen els comerços, els autònoms i els negocis de restauració,
que ara mateix són els més afectats, no només
per l’actual crisi econòmica, sinó també per les
restriccions. La patronal ha demanat que s’ai-

Cartes de la Ciutadania

Un cop finalitzada la primera onada
amb una quantitat de morts elevada, molts
residents en residències, per tant gent gran
i major de 70 anys, ja es va donar per fet
que a l’hivern o a l’entrada de l’hivern, per
tant la tardor, tornaria a haver-hi una altra
onada, una segona onada, tal com ha estat.
Per tant, des de juny fins a l’octubre s’ha
tingut temps a pensar quines opcions, millores i restriccions es podien aplicar durant
aquest període i en una possible segona
onada. Què ha passat? El mateix que en la
primera onada.
Per què ha passat? Bona pregunta. Se
suposava que les residències estaven més
controlades, el virus s’ha colat en la majoria
d’elles com si res.
Quina ha estat la solució? Endurir les
restriccions i rematar la poca economia que
s’havia salvat de la primera onada. Moltes
empreses han tancat i molts treballadors
han passat a la gran cua de parats que hi
ha actualment. S’ha restringit la mobilitat,
no ha servit de res perquè els contagis
han continuat, una pèrdua de temps fer
perímetres municipals o comarcals. S’han

El Tuit de la setmana				
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Octavi Ripollés-Querol
@OctaviOnJava

@AjRubi seria molt demanar que els carrers
estiguin prou il·luminats per a que puguem
recollir la
del gos sense que el mòbil
perilli de convertir-se en la cirereta del
pastís? P ex. Sant Gaietà amb Gral. Castaños
#rubicity

Dipòsit legal: B 35129-1993

xequin aquestes restriccions i que els comerços
i els restaurants puguin obrir amb una certa
normalitat si no es vol condemnar al tancament
a molts d’aquests petits negocis.
La situació no és gens fàcil en el sector, però
l’obertura dels establiments afavoreix la mobilitat, que al seu torn és un dels indicadors que
fan repuntar el nombre de contagis de covid.
Amb aquesta situació i amb el panorama als
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tancat bars i restaurants i centres comercials, però tampoc ha servit de res, pot ser sí,
per provocar més aglomeracions en parcs i
llocs importants de les grans ciutats i per
provocar la mort de molts negocis.
A l’ésser humà com més li dius que no
ha de fer una cosa, més la farà. Per tant,
si estem veient que ni Alemanya amb un
confinament total és incapaç de baixar de
les 1.000 morts diàries, perquè no construïm
més hospitals o contractem més personal
sanitari, ja que, amb molts milions de
persones aturades, és impossible que no hi
hagin molts sanitaris que estarien disposats
a ajudar i rebre un sou tot i saber que hi ha
una gran pressió. De juny a octubre hi ha
quatre mesos, quatre mesos en què no s’ha
fet absolutament res ni s’ha pensat en què
es podria fer.
Vull acabar dient que la culpa no és
només del Govern Espanyol o de la Generalitat o de la població que no fa cas a les
restriccions sinó que la culpa és de tots, des
de la persona més representativa del país fins
a l’última persona de la població.
Iván Zabal Thomas

hospitals que comença a complicar-se de forma
molt alarmant, l’única solució és bolcar ajuts
públics directes al sector per tal de compensar
les pèrdues que estan tenint, donar aire pel
manteniment dels negocis i per no enviar més
persones a l’atur. I això no s’està produint a
l’estat espanyol com sí que ho fa en altres països
del centre d’Europa, on fa setmanes que està tot
tancat, com Alemanya, França o Itàlia.
Sí que hi ha ajuts indirectes, com el que
impulsa l’Ajuntament de Rubí amb la compra
de vals que preveuen una injecció de 200.000
euros entre els comerciants locals durant la
campanya de rebaixes. Però cal que totes les
administracions facin molt més per ajudar
aquest sector.

Capitales unidas
Barcelona y Madrid, o Madrid y Barcelona,
son dos grandes ciudades que deben aunar
esfuerzos en temas cruciales como el cultural, el científico, el económico, el social,
el educativo… ¿No nos damos cuenta que
tanto Barcelona como Madrid son dos de
las grandes capitales europeas? Sumando
conocimientos, ideas, negocios compartidos, valores culturales y científicos, valores
educativos…, Madrid y Barcelona, siempre
de la mano, y por clima, ubicación y solidaridad de sus gentes, pueden llegar a ser
la envidia de las sociedades europeas.
Pero claro, para eso hace falta unidad,
y por encima de todo, política de altura.
Oportunidades (yo las llamo oportunidades cosmopolitas), en Madrid o Barcelona,
o en Barcelona o Madrid, no deben faltar
para hacerlas aún más grandes de lo que
son…
Barcelona y Madrid harían un gran
favor a sus habitantes y a la historia en
sí, yendo de la mano en los ámbitos más
esenciales de la sociedad actual.
José Antonio Avila López

Opinió

Un pressupost amb
poca visió de futur
Robert Masalias i
Gómez
Regidor d’Esquerra
Republicana Rubí

En el Ple extraordinari del
passat 3 de desembre es van
aprovar els Pressupostos de
la ciutat del 2021. Es tracta
d’uns pressupostos extraordinaris donat el moment
extraordinari que vivim, per
l’afectació de la COVID19.
Les xifres passen dels 83
milions del 2020 als gairebé
98 milions, més un crèdit de
18,5 milions per a finançar
inversions extraordinàries,
i hi inclouen els romanents
(estalvis) acumulats per
l’Ajuntament al llarg dels
anys.
Aquest augment tan important ha estat possible
gràcies a la insistència dels
partits que van donar suport
a la moció de censura, principalment ERC com a grup
majoritari. El govern PSOEPSC-PODEMOS volia
fer-se seus els romanents
dels ajuntaments (recordemho: estalvis dels ciutadans)
i gestionar-los, en comptes de deixar la gestió als
consistoris, que són els que
coneixen les necessitats dels
seus ciutadans. A més, ERC
va aconseguir la suspensió
de la regla de la despesa i
dels objectius d’estabilitat
pressupostària, que era indispensable per poder disposar
dels ingressos per part dels
consistoris que estan sanejats
financerament, com és el cas
del de Rubí.
En un dels capítols més
roent i urgent que té la nos-

9

Divendres, 15 de gener de 2021

tra ciutat com és el sector
comercial, ERC va fer una
sèrie d’aportacions per a
millorar el pressupost que
no s’han tingut en compte i
creiem que és un error perquè significaven una aposta
decidida per a ajudar al comerç rubinenc, com sempre
ha fet ERC, des que vam
gestionar aquesta àrea quan
formàvem part del govern.
La partida d’ajuts a la promoció del comerç és fins i
tot menor que altres anys,
malgrat que la situació dels
nostres comerciants és duríssima pel tancament que han
hagut de patir per la situació
epidemiològica.
Pel que fa als polígons
industrials, recordem que
el 40% dels treballadors de
Rubí hi treballa, nosaltres
apostem per una inversió
extraordinària, ja que el seu
estat és, en general, molt
deficient. Les comunicacions
dels polígons són deficients,
especialment els que estan al
sector oest de la riera que són
clarament insuficients, amb
unes infraestructures viàries
antigues i desfasades per a
l’actual volum de trànsit, i
els altres també ofereixen un
aspecte descuidat. Si volem
atraure empreses capdavanteres amb alt valor afegit
i exportadores, que donen
estabilitat als treballadors,
l’Ajuntament ha d’oferir
polígons atractius, ben conservats, on es noti que les
empreses estan en el centre
de l’interès del consistori.
Ens congratulem que
s’hagin atès les peticions
d’ERC, fetes en la discussió
del pressupost del 2020,

Local y Nacional
Sr. Aguilar
Licencia nº 11

T. 653 504 128

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

pel que fa a l’increment en
l’atenció de l’habitatge social
i d’emergència, tal com establia el Pla Estratègic d’Habitatge de Rubí (2015-2019),
que es va incomplir, amb una
reducció importantíssima
l’any 2020. Aquest és un
tema molt i molt important,
ja que influeix directament
en el benestar de les rubinenques.
Una altra aposta del
Grup Municipal d’ERC és el
projecte de Smart City, que
consisteix, entre d’altres en
la implantació de reg intel·
ligent, una App d’atenció
al ciutadà, l’aplicació de la
tecnologia en el control de
les zones taronges o un pla de
formació per als treballadors
de l’ajuntament. Propostes
que no s’han vist reflectides
en el pressupost. De fet, el
govern de la ciutat no ha
volgut escoltar cap de les
propostes de l’oposició.
Pel bé de la ciutat, desitgem l’encert de l’equip de
govern, però tenim l’experiència de les diverses obres
que s’eternitzen (obres del
carrer Lourdes), treballs que
no tiren endavant perquè
les empreses renuncien als
contractes (xemeneia de
l’Escardívol) o bé projectes
que no reflecteixen el que
s’havia comunicat a la ciutadania (pont del carrer Sant
Joan).
Per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya seguirem
assenyalant els problemes de
la nostra ciutat i, sobretot,
fent propostes i donant solucions per a millorar la vida de
les nostres conciutadanes.

Exigim viure en
una ciutat segura
Toni García
Veïns per Rubí

En els últims anys hem vist
com la sensació d’inseguretat ha anat augmentant
a la nostra ciutat, al mateix
temps que s’ha anat reduint
el nombre d’efectius de la
policia local i dels Mossos
d’Esquadra.
Cal recordar que des de
l’any 2009, des dels diferents
governs de l’Estat es van
anar reduint de forma dràstica les taxes de reposició
dels funcionaris a totes les
administracions públiques,
fet que ha afectat de manera
directa als diferents cossos
policials, que han minvat
substancialment els seus
efectius. Per això hem de reconèixer l’esforç i la professionalitat de la policia local
i dels Mossos d’Esquadra
que, sense els mitjans adequats, fan tot el que poden
en una ciutat cada vegada
amb més habitants.
En l’any que ha acabat,
amb tota seguretat, degut

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

al confinament de la població, les dades oficials de
fets delinqüencials hauran
disminuït, però això amaga
una realitat que ens preocupa cada dia més: tenim
més a prop fets que afecten
la seguretat de familiars,
amics, amigues i persones
properes.

“La seguretat
ciutadana ha de
ser una prioritat”
Els últims anys, i cada
vegada més sovint, ens trobem persones que han patit
situacions d’intimidació i
amenaces per part de grups
organitzats, robatoris amb
força, especialment a persones més vulnerables, intimidacions i amenaces a
comerciants, actes vandàlics
de tota mena, etc. I aquest
és un camí de no retorn si
no es prenen mesures per
evitar-ho.
Les lleis actuals permeten amb facilitat la reinci-

dència de diferents delictes
considerats lleus, o l’acumulació de faltes, quan el
que han de garantir és la
reinserció de les persones
que delinqueixen i evitar
aquesta reincidència, que
crea alarma social, i deixa
poc marge de maniobra a
la justícia i a les actuacions
policials. La manca de mesures efectives el que fa és
perpetuar una situació cada
vegada més insostenible.
Ja hem defensat altres
vegades que, a més de l’increment de presència policial als carrers, amb increment
d’efectius a les plantilles i
amb policia de proximitat,
és necessària la instal·lació
de moltes més càmeres de
videovigilància a més barris
de la nostra ciutat, com
tenen altres municipis del
nostre entorn.
Entenem que la seguretat ciutadana ha de ser
també una prioritat, i s’ha
de defensar des de diferents
perfils ideològics sense complexos: la inseguretat afecta
a tothom.
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Josep M. Pijuan
Membre del Moviment
per a unes Pensions
Dignes de Rubí

A finals del 2020, el Congrés
va debatre i votar les recomanacions secundades per
la majoria de la Comissió
Parlamentària del Pacte de
Toledo, així com els vots
particulars, a les 19 esmenes
presentades a les mateixes
d’ERC, BNG, EH Bildu,
Mas País, Compromís, Cs i
PP que es van rebutjar.
S’han rebutjat entre altres les que defensaven ERC
i EH Bildu que presentaven
moltes de les reivindicacions
del moviment de pensionistes i altres com les que
es refereixen a les persones
jubilades amb 40 o més anys
de cotització, proposant que
no pateixin els coeficients
reductors que s’apliquen
a les seves pensions, presentades per Mas País i
Compromís.
Com era previsible, l’esmena principal de Ciutadans i la del PP està referida
als fons privats de pensions
individuals i col·lectius. Tots
dos partits coincideixen en
l’impuls a aquests fons privats amb el PNB i, almenys
amb el ministre Escrivà,
proposta que va en la línia
d’implementar la «Motxilla
Austríaca» proposta de fons
que van en contra de l’enfortiment de la Seguretat
Social.
No podem deixar de
ressaltar que els dos partits
del govern, PSOE i Unides
Podemos, no han presentat
cap esmena que concreti i
millors les recomanacions?.
Posteriorment, en un
termini previst de com mí-

El Pacte de Toledo 2

nim tres mesos, es concretaran per mitjà de Lleis i
Decrets Llei en mesures i
plans més precisos.
És una opinió majoritària que tals recomanacions
sobre pensions deixen clares
la desviació sistemàtica de
cotitzacions socials a polítiques d’Estat diferents de
les pensions, consolidant
la progressiva deterioració
de les prestacions, anuncien
noves retallades i oculten
moltes variables.
Malgrat tot, ens sembla
positiu la recomanació de
desglossar despeses pròpies
i impròpies, (23.000 milions
d’euros) i acabar amb el dèficit financer de la Seguretat
Social i amb la política de
préstecs, reconeixent al ma-

teix temps la viabilitat de les
pensions així com el deute
fet públic pel Tribunal de
Comptes, al qual cal sumar
el deute històric de més de
500.000 milions d’euros de
l’Estat amb la Seguretat
Social. Tanmateix és inacceptable pretendre que el
saqueig de les cotitzacions
i del mateix Fons de Reserva 62.000 milions d’euros
quedi només en un estudi
clarificador sense establir un
compromís de devolució.
Al mateix temps que
no es realitza la devolució
d’aquests deutes, no es prenen mesures estructurals per
a augmentar els ingressos
com: creant més ocupació
de qualitat, augmentant els
salaris i aprovant una pro-

funda reforma fiscal perquè
realment paguin més els que
més tenen i ingressin.
El reconeixement de
la pujada de l’IPC real”
també és positiu. Però la
crida a recuperar el consens
aconseguit en les recomanacions del Pacte de Toledo
del 2011, que introduïa
indicadors que van culminar amb la imposició pel
PP del 0,25%, ens obliga
a continuar exigint que la
revaloració de les pensions
sigui automàtica amb l’IPC
i es consolidi per llei.
Aspectes més negatius
de les recomanacions: manteniment del procés d’ampliació de 15 fins als 25 anys
de cotització i els 35 anys
que ara planteja el ministre

de seguretat social Escrivà
limitant-se a la possibilitat
d’avaluar la facultat de triar
els anys més favorables per
a determinar la base reguladora de la pensió.
Edat de Jubilació. Es
continua amb el procés
d’augment de jubilació fins
als 67 anys. Així mateix, es
planteja restringir i penalitzar l’accés a la jubilació
anticipada per a retardar-la,
fins a igualar-la amb l’edat
de jubilació legal.
Prestacions de viduïtat
i orfandat. És preocupant
la proposta de càlcul a la
baixa segons els anys de
cotització o limitar l’increment a majors de 65 anys
la pensió dels quals constitueixi la seva principal font
d’ingressos, la qual cosa
afecta principalment dones.
Encara que reconeixem com
a positiu que se suprimeixi la
discriminació per no existir
vincle matrimonial previ,
reconeixent així a les parelles
de fet.
Solidaritat i garantia de
suficiència. Relega la garantia d’unes pensions mínimes
suficients al pla assistencial, i
incompleix els criteris de suficiència recollits en la Carta
Social Europea, que en el
nostre cas suposa un SMI
de 1.200 euros i una Pensió
Mínima de 1.084 euros.
Sistemes complementaris de pensions. Mereix un
esment especial, tenint en
compte la seva importància
de cara a afeblir un sistema
públic que garanteixi unes
pensions públiques i dignes. Recomana impulsar
els plans privats d’empresa
individuals o col·lectius, incentivats amb diners públics,
permetent, a més, que en

els fons col·lectius els empresaris limitin les pujades
salarials, amb l’excusa de la
coparticipació en l’aportació
a aquests. Tot això amb la
col·laboració dels sindicats
mitjançant la negociació
col·lectiva.
La no derogació del factor de sostenibilitat que
redueix les pensions, mesura
que augmenta segons l’esperança de vida i que entrarà
en vigor el gener de 2023, si
no se suprimeix.
Al mateix temps, es consolida la reforma de les
pensions de 2011 i 2013 i
no es planteja la derogació
de les reformes laborals del
2010 i 2012.
Haurem d’estar atents al
debat en els mesos vinents
al Congrés dels Diputats.
Per a concretar aquestes
recomanacions, seguirem i
no pararem, ja que la lluita
que hem portat a terme en
aquests prop de 36 mesos
per unes pensions públiques
dignes, ja han tingut premi i
reconeixement i per això no
pararem fins a aconseguir les
nostres reivindicacions. Ens
agradaria poder comptar
en aquesta lluita amb tots
els pensionistes de Rubí,
amb els treballadors i treballadores que en seran els
propers beneficiaris, amb
els sindicats i els col·lectius
socials, també desitgem que
les plataformes de pensionistes de la resta dels pobles
de Catalunya i de l’Estat es
mobilitzin amb ànim i força
davant una proposta que
determinarà seriosament
les nostres pensions per avui
però i fonamentalment les
pensions de les generacions
de pensionistes del futur
més immediat.

Economia

L’Ajuntament impulsa una nova
campanya de vals per les rebaixes
redacció

L’Ajuntament de Rubí amplia
la proposta de vals descompte ‘Rubí s’ho val’ per
promoure el consum al comerç de la ciutat i garantir
la injecció de 200.000 euros
més al comerç de proximitat.
L’ampliació es fa coincidir
amb la temporada de rebaixes i s’ha materialitzat amb
la modificació del conveni de
col·laboració amb la Cambra
de Comerç de Terrassa, que
s’ha dotat amb 100.000
euros més.
Com fins ara, els vals es
podran adquirir a través de la
plataforma telemàtica ‘Rubí
ho val’. S’emetran 10.000 vals
per valor 10 euros i 20.000
vals per valor 5 euros. Cada
val descompte es finança al
50 % entre el consumidor i
el consistori. Així, un val de
10 euros, costarà 5 euros
al consumidor que el podrà
gastar a les botigues adherides a la proposta. D’aquesta
manera, el comerç obté una
compra per valor de 10 euros

11

Divendres, 15 de gener de 2021

Comerç i restauració reclamen al
govern un Pla Econòmic
de Xoc urgent per evitar
la destrucció de llocs de treball
redacció

Els vals descompte es podran fer servir fins al març. / Cedida

i el ciutadà un descompte de
5 euros. Durant la campanya
de Nadal, la ciutadania va esgotar tots els vals descompte
disponibles.
A partir de l’11 de gener,
la ciutadania podrà adquirir
els vals de compra i bescanviar-los als establiments

El consistori
inverteix 200.000
euros amb la
intenció de
promocionar el
comerç local

adherits fins al 7 de març. Els
establiments comercials que
ja es van sumar a la proposta
no caldrà que renovin la seva
adhesió, el tràmit encara
és vàlid. Els comerços que
s’hi vulguin afegir ara ho
podran fer a través de la
plataforma.

Els sectors de comerç i restauració de Catalunya han
mostrat la seva preocupació
davant la manca de planificació i previsió per part de les
administracions en la gestió
de la pandèmia i reclamen
que es protegeixi la salut,
però també l’economia. Així,
demanen a la Generalitat
que tingui en compte la importància de garantir la viabilitat del sector per a mantenir 120.000 llocs de treball
dels quals en depenen milers
de famílies i que ara mateix
pengen d’un fil a causa de les
restriccions.
Comerciants i restauradors demanen un Pla Econòmic de Xoc urgent amb peticions concretes per poder
compensar part de l’aturada
intermitent i constant de
l’activitat empresarial.
Entre les seves reclamacions hi ha la de reobrir tot el
comerç i la restauració sense
restriccions ni limitacions

horàries, la condonació de
part dels crèdits ICO concedits, com a compensació
de les pèrdues ocasionades
per les restriccions, subvencions directes a fons perdut,
l’ampliació dels ERTO fins a
final del 2021 i aplicació de
mesures de reequilibri de
llocs de treball que permetin
evitar el tancament de les
empreses.
A més, sol·liciten la supressió dels impostos i de les
taxes durant els períodes de
tancament i reducció de l’activitat i que es consensuï amb
el sector les restriccions a imposar, a més de més recursos
per controlar les interaccions
socials: fer Tests d’Antígens
a la població, comptar amb
més rastrejadors per evitar
celebracions privades i més
control en el transport públic
i al carrer per minimitzar
l’índex de contagis ara i en
els pròxims mesos. Entre les
diverses entitats signants del
manifest hi ha Cecot Comerç
i Pimec Comerç.

Rubí és la ciutat de la comarca on més augmenta l’atur
redacció

Rubí ha tancat el 2020 amb
males notícies respecte a les
dades d’atur. Durant el darrer mes de l’any, el nombre
de demandants d’ocupació
ha augmentat un 3,91%, el
que significa que a la ciutat
hi ha 5.586 persones aturades, 210 més que durant el
novembre.
La tendència arreu de la
comarca és similar, però la
dada és preocupant perquè
Rubí és la ciutat del Vallès
Occidental on percentualment augmenta més la taxa
d’atur, seguida de Terrassa
(3,45). Sabadell es queda
per sota del 3% i Cerdanyola
i Sant Cugat estan al voltant
del 2%. La mitjana de la comarca és del 3,39%, també
força elevada i per sobre de
la mitjana catalana, que és
del 2,7%.
Pel que fa a les dades
interanuals, Rubí té 903
persones més a l’atur que
quan va acabar el 2019 i el
pitjor registre es va marcar
a l’agost, quan el municipi
va arribar a tenir 5.909
aturats.

AUGMENTA L’ATUR A LES CIUTATS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

RUBÍ
3,91%

CERDANYOLA ST. CUGAT
1,93%
2,14%

TERRASSA
3,45%
La indústria es manté estable
La desocupació ha impactat
més, com és habitual, en la
població femenina, però
lleugerament. El 2020 ha
acabat amb un augment
de l’atur de 460 dones i
443 homes. Pel que fa a
l’edat, les dones entre 25
i 39 anys ha estat el grup
més afectat (+208), seguit
dels homes d’entre 40 i 54
anys (+192).
En relació amb els diferents sectors, hi ha diferències notables en l’evolució
de l’atur. La indústria es consolida com un sector molt
fiable i durant el 2020 fins i
tot ha registrat una caiguda

SABADELL
2,92%
de l’atur del 0,65%. També
l’agricultura està vivint un
bon moment, amb una
davallada del 6,45%, el que
significa que ha creat nous
llocs de treball. Tot i això,
en nombres relatius és un
sector minoritari a Rubí.
En canvi, el sector que
més treballadors ocupa és
també el que ha patit una
davallada més gran: el sector serveis ha augmentat un
25% el nombre d’aturats,
mentre que a la construcció
l’augment també és molt
pronunciat, del 20,93%.
Per últim, entre els que no
tenien ocupació anterior,
l’atur també ha augmentat
de 9,97%.

VALLÈS OC.
3,39%

EVOLUCIÓ INTERANUAL DE L’ATUR
A RUBÍ PER SECTORS

AGRICULTURA

-6,45%

INDÚSTRIA		

-0,65%

CONSTRUCCIÓ

20,93%

SERVEIS

25,2%

SENSE OCUPACIÓ

9,97%

La indústria es manté estable pel que fa a la generació d’ocupació. / Arxiu
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Entrevista

La Fundació Museu Etnogràfic Vallhonrat presenta un llibre
Núria Julià fosas
Més de sis dècades han passat des que els fundadors del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí, Miquel Vallhonrat Brau i Rosa Guiu Teruel,
dediquessin part del seu temps a recuperar, restaurar i exposar en una
petita sala, objectes familiars antics i d’altres procedents d’antiquaris
o de donacions. Actualment, el Museu s’ubica en els antics habitatges
que la família tenia arrendats, està inclòs dins el Catàleg i pla especial
de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Rubí i
se situa en un entorn privilegiat i cèntric de la ciutat.
Per commemorar el seu 60è aniversari, el Museu presentarà ben aviat

el llibre Història del Museu Etnogràfic Vallhonrat de Rubí i del món del
col·leccionisme, l’art i la cultura de Rubí a través de la seva gent, que inclou informació i fotografies inèdites que la família ha volgut compartir.
La publicació obre les portes d’un museu que és referent indiscutible a
Catalunya quant a la protecció i divulgació del patrimoni etnogràfic. Una
tasca de preservació cultural i històrica que ha estat reconeguda amb
la Creu de Sant Jordi 2019, que apropa a la ciutadania un extens tresor
extens i que referma el compromís de col·laboració entre el Museu i el
teixit associatiu.

ere Vallhonrat Guiu,
actual director del
Museu Etnogràfic
Vallhonrat obre les portes
del Museu a tothom qui
vulgui conèixer aquest llegat històric que es guarda
exposat en les vuit sales
que el formen i avui ens
avança una mica més sobre la nova publicació.

de missatges xifrats, filigranes i simbolismes que
només l’artista era capaç
d’explicar i que tenim la
sort que estigui a Rubí.

P

- Com va néixer el Museu?
El meu pare, Miquel Va-

llhonrat Brau, sempre
s’havia interessat a conservar objectes familiars
des de mitjan segle XVII
que per ell, tenien un
valor sentimental o històric, i d’altres que va
adquirir durant els nombrosos viatges realitzats
al continent Sud-Americà.
Inicialment, exposats en
una habitació, els mostrava amb orgull a clients
i amics i arran d’aquestes
visites, van augmentar les

El Museu està obert a les col·laboracions amb entitats, com ara cedint
espai per a diferents exposicions. / Cedida

donacions de noves peces
que ell mateix restaurava
i classificava després de
dedicar un moment en
escoltar la història i agrair
el gest.
- De generació en generació...
- Sí, les meves filles, Núria
i Anna, tercera generació,
son les encarregades de
seguir mantenint aquest
valuós llegat patrimonial
que ja compta amb més
de 9.000 peces exposades
i d’altres que esperen el
seu lloc, guardades en el
magatzem.

- El 2019 el Museu va ser
guardonat amb la Creu
de Sant Jordi. Com ho va
viure?
- És un motiu d’orgull. Un
guardó rebut amb molta
il·lusió, que és un reconeixement institucional i
públic a la feina realitzada
per totes les persones que
durant anys han ajudat a
mantenir el patrimoni que
exposem.

- La sala dedicada al mestre Pons Cirac, l’Àngel del
Cristall, és una de les més
preuades a nivell artístic
- Considero que sí, per
la importància del centenar de peces que s’hi
exposen. Pel que fa al seu
contingut, és la col·lecció
permanent més completa
i important que existeix
a escala mundial; una
obra espectacular plena

- El proper mes es presentarà un llibre sobre la
història del Museu. Què
ens pot avançar?
-És una publicació que es
va iniciar ara fa dos anys i
relata la història familiar,
però també la creació del
Museu a través d’alguns
objectes exposats; però
també dona protagonisme
al món del col·leccionisme
local amb escrits de rubi-

Pere Vallhonrat Guiu, director del Museu Etnogràfic Vallhonrat. /
Cedida

nencs, que serveixen per
completar informació sobre determinades peces i
consolidant el suport i la

col·laboració activa que
sempre s’ha mantingut
amb les entitats, ajuntament i altres organismes.

escoles

Les escoles artístiques municipals s’adapten a les noves restriccions
per contenir la covid-19
rEDACCIÓ

Les restriccions per contenir
la covid-19 que van entrar
en vigor el 7 de gener han
afectat l’inici del curs escolar a les escoles artístiques
municipals.
L’Escola de Música Pere
Burés ha reprès les classes
aquest dilluns de manera totalment telemàtica. El centre
s’ha posat en contacte amb
l’alumnat per dirigir-los a la
plataforma telemàtica que ja

van fer servir l’any passat durant el primer confinament.
Pel que fa a l’Escola d’Art
i Disseny (edRa), les classes
dels Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior i el Curs
d’introducció al Disseny van
començar tal com estava
previst aquest dilluns. Les
classes de grau mitjà són
presencials els dilluns i la
resta de dies de la setmana
es faran presencialment o en
línia de manera alternativa,
segons el dia i la setmana.

L’alumnat rebrà cada mes un
calendari on quedarà especificat quins dies ha d’assistir a
les aules.
Les classes de grau superior són presencials de
dilluns a divendres. Les matèries específiques del curs
d’Introducció al Disseny es
faran de manera presencial
i les matèries comunes, en
línia. En canvi, totes les classes dels tallers d’art d’adults
i infants queden ajornades
fins dilluns 18 de gener.

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí combina la presencialitat amb la formació virtual. / Localpres
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cinema

tradició

Es manté la Festa de Sant Antoni,
El Cicle Gaudí tornarà al febrer a
La Sala amb el drama ‘Uno para todos’ però sense els Tres Tombs
rEDACCIÓ

La Festa de Sant Antoni Abat, la
segona festa més antiga de Rubí
després de les Festes del Carrer
Sant Jaume, es veurà afectada per
la situació pandèmica actual. La
162 edició d’aquesta celebració es
podrà mantenir, però sense l’activitat més popular de la festa, els
Tres Tombs, com ja era d’esperar.
Tampoc es podrà realitzar el ball
de gala.
Els Tres Tombs és la festa més
popular de tot l’hivern, només
superada per la Cavalcada, que
enguany tampoc s’ha pogut celebrar per evitar aglomeracions als
carrers i així prevenir possibles
contagis de covid-19. Aquest
any, doncs, no es podran veure
els carros i els genets desfilant
pels carrers de la ciutat, però la

David Verdaguer interpreta el professor protagonista del film ‘Uno para todos’. / Cedida

rEDACCIÓ

El Teatre Municipal La Sala reprendrà el Cicle Gaudí el pròxim 5 de
febrer amb la pel·lícula ‘Uno para
todos’, de David Ilundain. Es tracta d’un drama protagonitzat per
David Verdaguer, Patricia López
Arnaiz, Clara Segura i Ana Labordeta inspirat en una història real.
Un professor interí es converteix
en el tutor d’una classe de 6è de
Primària en un poble completament desconegut per a ell. Quan
descobreix que ha de reintegrar
un alumne malalt a l’aula, es troba amb un problema inesperat:
gairebé cap dels seus companys i
companyes volen que el nen torni
a classe.
El 18 de febrer, li arribarà el
torn a la pel·lícula d’Icíar Bollaín
‘La boda de Rosa’, que compta
amb Candela Peña i Sergi López
entre els seus principals intèrprets. La cinta és una comèdia
protagonitzada per la Rosa, una
dona a punt de fer-ne 45, que

ha viscut sempre pels altres i
ara decideix prendre les regnes
de la seva vida. Abans, però, vol
embarcar-se en un compromís
molt especial: un matrimoni amb
ella mateixa. Aviat descobrirà que
el seu pare, els seus germans i la
seva filla tenen altres plans per a
ella i que això de canviar de vida
no és tan senzill com pensava.
L’últim títol de la programació
del Cicle Gaudí que s’ha donat a
conèixer és ‘Terra de telers’, que
es podrà veure a Rubí el 19 de
març. Laia Díaz, Ramón Godino,
Alba López i Montse Ribadellas encapçalen el repartiment
d’aquest drama dirigit i escrit
per Joan Frank Charansonnet. La
pel·lícula narra més de 60 anys
de la vida de la Julieta, des de la
seva infància feliç marcada per la
industrialització, passant per la
duresa de la guerra i la dictadura,
i finalitzant amb el retorn a la seva
estimada colònia.
Totes les sessions del Cicle
Gaudí seran a les 20 hores per

Societat de Sant Antoni Abat ha
aconseguit mantenir dues de les
activitats més emblemàtiques
de la festa d’hivern: la plantada
de la bandera i la celebració de
l’eucaristia.
La primera novetat és que l’entitat ha decidit avançar la festa als
dies 16 i 17 de gener, aprofitant
que el dia de Sant Antoni és el
diumenge 17 de gener. De cara a
l’any que ve es preveu recuperar
les dates i que se celebri entre el
28 i el 3 de gener.
Així, la plantada de la bandera al balcó de l’Ajuntament està
programada pel dissabte 16 de
gener a les 8.45 h amb un acte
institucional posterior a la porta
del consistori. Pel que fa a la missa
en honor al sant, s’oficiarà diumenge a les 12 hores a l’església
de Sant Pere.

facilitar el desplaçament del públic dins els horaris permesos pel
govern català. Cal recordar que,
en el marc de les mesures de seguretat per contenir la covid-19,
l’aforament del teatre es troba
reduït al 50% i que s’estan aplicant totes les actuacions higièniques i sanitàries fixades per les
autoritats amb l’objectiu que el
públic pugui gaudir de la cultura
de manera segura i confortable:
entrades i sortides per accessos
diferents i de manera escalonada,
disponibilitat de gel hidroalcohòlic
i augment de la freqüència de
neteja i desinfecció.
Venda d’entrades
Les entrades per al Cicle Gaudí es
podran adquirir pròximament a
través d’Internet i de la taquilla
de La Sala, que obre els dijous
i divendres de 17 a 20 hores. El
preu de l’entrada general és de 4,5
euros (3 en cas de tenir dret a descompte). També s’aplica un 2x1 als
socis del Club Vanguardia.

Enguany, la popular desfilada no es podrà fer a causa de la pandèmia de coronavirus. / Arxiu El Gra

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

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

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

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

Agenda
·······································
Divendres
15 DE gener

·······································
DiMARTS
19 DE gener

·······································
DiSSABTE
23 DE gener

Vespres de jazz i poesia
A càrrec de Guim Valls. A les
19.30 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

Cicle de literatura: ‘Katherina Mansfield’
A càrrec de Marina Porras. A
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

Cicle d’art i creativitat: ‘Fer
escultures amb filferro
A les 11.30 h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia.

Vespre de jazz i versos amb
el poemari de Guim Valls

Exposicions

El cicle de jazz i poesia que
se celebra a l’Ateneu ofereix
una nova cita musical i literària aquest divendres de
Vespres de jazz i versos.
En aquesta ocasió, el
protagonisme serà per Guim
Valls, una de les veus més
destacades i joves de la
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DiFicultat: Mitjana
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Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Com que no vols patir per les coses que veus
al teu voltant, optes per trobar el teu refugi. La
música, el ioga, escriure... tot plegat col·laborarà
en el teu benestar.
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Verge (Del 24/8 al 23/9)
La salut és un tema que et preocupa habitualment, però ara més. Prens les mesures possibles per estar sa. Tot i la situació actual, més
desplaçaments, per motius laborals.

2

4
3

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Vas deixant enrere alguns problemes que et llevaven la son. Una persona pot estar estimant-te
en silenci i, per ara, no et dirà res. T’involucres
en un projecte social

5
9 7

2 5

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Amb tants planetes a la Casa VII, els assumptes
de parella poden estar ben actius. Sigui per
formalitzar una relació o per signar un divorci.
No és un moment qualsevol.

3
4

3 1

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Despertes algunes enveges entre persones del
teu mateix sexe i pots sentir la seva animadversió. El millor serà posar energia en altres
assumptes, ja se’ls hi passarà.
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7

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Amb una persona amiga, pots sorgir una inesperada atracció sexual. Valora si és bona idea
passar a l’acció. Júpiter a Aquari a la Casa VIII
inclina a protegir l’economia.
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Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots sentir-te inquiet. Que et costi una mica
dormir i que pensis molt en el futur. Augmenta la
comunicació amb els germans i fas nous amics.
Posa atenció a la intuïció.
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Bessons (21/5 al 21/6)
No pots viatjar i et sents engabiat. Aprofita la
teva curiositat per aprendre coses noves. A la
feina pot entrar algú nou, que tindràs la sensació
de conèixer de sempre.
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Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Vius un moment una mica místic o et sents més
sensible del que és habitual. Pots experimentar
estranyes coincidències. T’allunyes d’algú del
passat que et tallava les ales.

2
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Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Mart i Urà al teu signe, pots veure’t fent
coses que normalment no faries. Et sents més
vigorós i enèrgic, però també et serà bo ser
prudent, per evitar penediments.

Dificultat: alta

Solució

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si tens fills adolescents, caldrà una dosi extra
de paciència i tenir-hi una conversa seriosa.
Algunes persones et busquen pel teu bon ànim
i per rebre un bon consell.

lectures d’aquesta obra, hi
haurà l’actuació musical del
pianista Edu Fernández, del
baix Àlvar Taborda i del saxofonista Wenceslao Galán.
La vetllada tindrà lloc
aquest divendres a les 19.30
hores a l’Ateneu i per assistir-hi, és necessari trucar a
l’Ateneu per reservar una
plaça.

Sudoku

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)
A la feina, acaba un període de força estrès i
pots començar a respirar una mica. Possibles
trobades online, amb vells amics. Amb Mart i
Urà per Casa II, controla la Visa.

poesia catalana. El poeta barceloní presentarà la
seva darrera obra, ‘Pitó’. Es
tracta d’un poemari en què
l’autor vol retre homenatge
a una de les seves passions
d’infantesa: la mitologia,
especialment la grega i en
concret els monstres del seu
univers.
Per complementar les

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

Valls és una de les veus més destacades i joves de la poesia catalana. / Cedida
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Operació aigua
A càrrec de Sorea. Del
21 de gener al 10 de
febrer al vestíbul de
la Biblioteca.

Dues mirades
Fotografia de Mercà Ramírez i pintura de
Magda Cano. Fins al
31 de gener a l’Espai
Expositiu de l’Antiga
Estació.
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Big Venus
Il·lustracions al CRAC.
Dins del Cicle En
Mans de Dona.

Els vents de l’Est
Fotografies d’Eva Parey sobre la diàspora
romaní. Fins al 17 de gener a la Biblioteca.
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Diorames de Nadal
La tradicional mostra de diorames adapta
el seu format. Fins al 17 de gener de 2021
a l’Espai Expositiu Aula Cultural, Museu
Municipal Castell (MMUC), Teatre Municipal
La Sala i Biblioteca Municipal Mestre Martí
Tauler
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Esports
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Divendres, 15 de gener de 2021

hoquei línia | lliga elit

futbol | primera catalana

El Femení del L’HCR Cent Patins desafia la neu L’entrenador de la UE Rubí
fitxa per l’Igualada
a Valladolid i s’endú la victòria
Redacció

El Sènior Femení del Cent Patins va haver de viatjar a Valladolid enmig del temporal
de neu i fred que va afectar
el centre peninsular el darrer
cap de setmana. Després de

més de 10 hores de viatge
amb autocar, el conjunt de
Rubí va arribar amb retard al
partit que s’havia de disputar contra el CPL Valladolid.
Tot i això, al final es va poder
jugar el partit, ja que era en
un pavelló tancat.

Les jugadores de Rubí
van fer un gran joc i van
tenir molta efectivitat de
cara a porteria, realitzant
un dels millors partits de la
temporada. També va tenir
una actuació destacada la
portera del Cent Patins, Ana

L’equip femení del Cent Patins va arribar al partit amb retard pel temporal de fred i neu. / Cedida

M. Munevar. Els gols de la
victòria els van aconseguir
Náyade Rodríguez (2), Maria
Ayala i Ainhoa Merino. El
resultat va ser de 2-4.
Victòria plàcida del Masculí
a casa
Pel que fa al Sènior Masculí
A va aconseguir guanyar
fàcilment al CL Jujol per 8-1.
El conjunt de Rubí va tenir
molta efectivitat de cara a
porteria tot i trobar-se davant d’un rival molt lluitador.
En els primers 25 minuts, els
locals ja guanyaven per 8-1.
A la represa, els rubinencs
van sortir molt relaxats a la
pista, però el Jujol no els va
poder complicar el partit.
En canvi, el Masculí B va
perdre a la pista dels Hornets Castellbisbal. Els locals
van ser clarament superiors
i són uns ferms candidats
a l’ascens a la Lliga Elit. El
partit a casa contra el CPL
Valladolid i el desplaçament
a Mallorca seran decisius
per garantir un bon final de
temporada.

Carlos López és el nou tècnic de l’Igualada.

Carlos López, qui fins ara
era entrenador del primer
equip de la Unió Esportiva
Rubí, ha decidit marxar a
l’Igualada, equip de Tercera
Divisió que està lluitant per
la permanència, segons ha
informat Ràdio Rubí.
El dimarts es va formalitzar el traspàs després que
els dos clubs van arribar a
un acord econòmic.
La Primera Divisió Catalana està aturada, ja que
és una competició d’àmbit

català, motiu pel qual la feina de Carlos López consistia
únicament en fer alguns
entrenaments, però sense
competir. Aquest ha estat
un dels motius pels quals
la seva marxa del club ha
estat relativament fàcil.
De moment, serà el
tècnic del juvenil, Carlos
Silvestre, qui es farà càrrec
de l’equip de forma interina. Tot i que, ara mateix,
l’equip ni entrena ni competeix. / DdR

entitat | reconeixement

El Club Esportiu Horitzó guanya els Premis Civisme a l’Esport 2020
El Club Esportiu Horitzó
ha resultat guanyador dels
Premis Civisme a l’Esport
de l’any 2020 convocats pel
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya. Aquest premi ha estat
adjudicat pel jurat exaequo
amb el Consell Comarcal del
Baix Camp.
En un acte virtual realitzat el dia 12 de gener, s’ha
procedit a l’entrega dels
guardons dels Premis Civis-

me i Esport 2020 per part
d’un jurat ple de cares conegudes del món de l’esport,
com la jugadora de bàsquet
Laia Palau o l’escaladora i
alpinista Núria Picas.
El projecte presentat
pel Club Esportiu Horitzó
‘L’activitat física adaptada
com a mitjà d’integració de
les persones amb diversitat
funcional’ integra totes les
modalitats d’esport que
realitza actualment l’entitat
i que provenen de la con-

tinuïtat i de l’esforç en la
tasca que assumeix el club
des de ja fa 27 anys.
El club ha manifestat
que el reconeixement de
la seva tasca per part de la
Generalitat de Catalunya en
uns moments tant complicats com ho són els actuals,
no fa més que encoratjarlos a seguir treballant en la
integració de les persones
amb diversitat funcional a
través de l’activitat física i
esportiva adaptada. / DdR

El club té diversos equips de varies disciplines d’esport adaptat. / Arxiu

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






 

Clínica especializada en
Implantología y Estética dental

Nuestros especialistas
acumulan más de 30
años de experiencia
Dr. Fuertes
Dra. Gadea
Dr. Santos

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

clinicadental_odontologicsrubi
Clínica Dental Odontologics Rubi

