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Rubí aplana la corba mentre s’espera
un increment del ritme de vacunació
rEDACCIÓ

La vacunació comença a arribar als mestres i professors. / Generalitat de Catalunya

Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,Rubí
presenta ara mateix una
situació tranquil·la en comparació als dies més difícils
de la tercera onada. Ja fa
dues setmanes que tots els
indicadors es mantenen estables, tot i que la incidència continua sent alta.
En la darrera setma-

na, el risc de rebrot s’ha
mantingut estable en 269,
només dos punts més que
fa set dies. La velocitat de
propagació de la malaltia
ha pujat lleugerament i ara
és del 0,9, per sota de l’1,
el que vol dir que l’epidèmia no està en creixement.
Pel que fa a la incidència
acumulada a catorze dies,
ha baixat fins a situar-se
en 265.
També el nombre d’ingressats ha disminuït i ara
són 24 els rubinencs que
estan als hospitals per covid-19, sis menys que la
setmana passada. En relació amb la mortalitat, en els
darrers set dies han mort
dues persones per coronavirus. Així, des de l’inici de
l’epidèmia, a Rubí han donat positiu 5.199 persones
i han mort 164.
A Catalunya, la situació
és força similar a la de Rubí,
amb el risc de rebrot en 274
i la velocitat de reproducció
de la malaltia per sota de
l’1. Als hospitals catalans
hi ha ara mateix 2.117 pacients ingressats, mentre que
a les UCI hi ha 616.
Vacunació
Les dades epidemiològiques a Rubí i al conjunt de
Catalunya són relativament
bones, però el ritme de vacunació no és el desitjat.
En la darrera setmana,
només 173 persones han
rebut la segona dosi de
la vacuna, mentre que la
primera l’han rebuda 479.
Això significa que a la ciutat
hi ha 1.276 amb les dues
dosis i 2.013 persones que
han rebut la meitat del
fàrmac, de les quals 45
viuen en residències de
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gent gran.
La Generalitat de Catalunya ha anunciat que durant
els pròxims dies i setmanes es vacunarà a tots els
mestres i professors. El fet
que la vacuna dissenyada
per AstraZeneca-Oxford no
estigui de moment indicada
per als majors de 55 anys,
permetrà que la vacunació
s’estengui a col·lectius de
primera línia com són els
agents de policia, els farmacèutics, els mestres i
professors, etc.
Repunt de la incidència a
les escoles
Si durant els darrers dies el
nombre de grups i classes
confinats havia baixat de
forma considerable, de
mica en mica la incidència
ha tornat a augmentar i
són una dotzena els grups
tancats, segons la informació publicada per l’Ajuntament.
A les escoles, la Montessori acumula quatre grups
tancats, dos de parvulari
i dos més de primària. Al
Ramon Llull hi ha dues
aules tancades, mentre
que al Mossèn Cinto hi
ha un grup de parvulari a
casa. Als instituts hi ha un
grup confinat de cicles a
La Serreta i un de Batxillerat al Torrent dels Alous.
A l’escola-institut Teresa
Altet hi ha quatre docents
d’ESO confinats, mentre
que a l’escola bressol La
Bruna hi ha nou infants que
estan confinats. Pel que fa
a les escoles concertades,
al Regina i a la Montserrat
hi ha un grup d’ESO tancat,
mentre que al Liceu Politècnic hi ha dues classes de
primària a casa.
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Descobreixen restes
arqueològiques romanes
durant les obres del Casino
redacció

La zona on fins fa uns anys
s’ubicava el bar del Casino amagava sota terra
unes restes arqueològiques
d’origen romà que, amb les
obres de rehabilitació de
l’edifici, han quedat al descobert. Segons els experts,
les restes es poden datar
entre els segles II i IV dC.

Les ruïnes han estat localitzades a una profunditat
de 2,5 metres, aproximadament. En concret, s’han
identificat diversos murs
que, segons els estudis
preliminars, correspondrien a dues habitacions, una
zona d’emmagatzematge i una canalització. Una
de les habitacions encara
conserva la pavimentació

Les restes estan a 2,5 metres de profunditat. / Ajuntament-Localpres

original i es creu que podria
correspondre a una estança
d’ús domèstic. El segon
espai, amb acabats no tan
polits, podria correspondre
a l’àmbit de treball.
També s’han localitzat
dos dolis, unes gerres molt
grans de fang de l’època
romana, semisoterrades.
La seva ubicació i disposició
sobre el terreny permet
suposar l’existència d’una
zona d’emmagatzematge
en aquest espai, segons
apunten els experts. De
forma paral·lela, s’han trobat altres estructures i
objectes, com ara monedes
i eines. Caldrà fer un estudi
més exhaustiu dels materials ceràmics recuperats per
acotar exactament a quin
segle corresponen.
Les restes es podran visitar
Com és habitual, quan els
obrers van trobar les restes,
l’Ajuntament es va posar
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L’antic bar del Casino amagava sota terra restes romanes. / Ajuntament-Localpres

“Conservarem
i a la vegada
potenciarem les
restes romanes,
perquè és
quelcom que
encara dona
més valor a la
rehabilitació”
en contacte amb el Servei
d’Arqueologia de Catalunya
per tal que els arqueòlegs
destapessin totes les ruïnes, les puguin estudiar i

documentar. El consistori
té previst integrar les restes
romanes al projecte del Casino i que aquestes es puguin visitar: “Conservarem i
a la vegada potenciarem les
restes romanes, perquè és
quelcom que encara dona
més valor a la rehabilitació,
que era tan important per
la ciutat”, ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez.
Segons l’Ajuntament, el fet
que les restes s’hagin trobat en la zona on abans hi
havia el bar permeten que
el projecte de rehabilitació
continuï amb el calendari
previst.
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Acollidor apartament de 44 mํ útils, la cuina
está a un costat de la sala d’estar, que permet
una bona distribució del mobiliari. Disposa
d’una habitació doble, el bany té de plat de
dutxa. Hi ha dues bones terrasses de 10 mํ i
15 mํ amb excel·lents vistes de Rubí. El terra
es de gres i les finestres son d’alumini.
El sistema de climatització es per conductes
amb aire condicionat i bomba de calor.
Certificat Energètic:
Consum Energia: E 184 kwh/m2/any
Emissions: F 47 kgCo2/m2/any.
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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

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

4

Tres entitats impulsen
un voluntariat ambiental
per recuperar l’entorn
marta cabrera
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novembre. En aquesta zona, està
previst retirar la brutícia i algunes
edificacions que fa anys que hi
són, a més de treure tot allò que
s’ha acumulat durant les darreres
borrasques. D’altra banda, Gascón
ha apuntat que l’Agència Catalana
de l’Aigua i l’Ajuntament de Rubí
van fer unes “neteges excessives
a la zona i ara hi ha massa poca
vegetació que retingui el sòl, el
que suposa un risc de més esllavissades i d’incrementar l’amplada
del torrent”.

L’entitat ecologista Rubí d’Arrel, el
Centre Excursionista de Rubí (CER)
i el CRAC han posat en marxa un
voluntariat ambiental obert a tota
la ciutadania amb l’objectiu de
mantenir en bon estat el patrimoni
natural i rural del municipi. La idea
no és nova, perquè Rubí d’Arrel ja
fa temps que organitza jornades
ciutadanes de neteja i condicionament d’espais, amb les quals
ha aconseguit dignificar alguns
espais: “Li volíem donar continuïtat a la feina que fem des de Rubí Continuïtat en el futur
d’Arrel per recuperar l’entorn i que Si el voluntariat ambiental té bona
la gent se’l faci seu. Consolidar les resposta ciutadana, es donarà
activitats i associar-ho a un volun- continuïtat a aquesta activitat amb
tariat ambiental per fer-ho cada la restauració paisatgística d’altres
any”, ha explicat Mireia Gascón, indrets, com pot ser la font del
Felip o l’entorn del pont de Can
de Rubí d’Arrel.
Durant aquest 2021, les tres Claverí.
El fet que la pandèmia hagi
entitats han organitzat les activitats del voluntariat centrades en restringit els moviments dins del
dos indrets: la font de Sant Muç municipi ha ajudat als rubinencs a
i el torrent del Mut. En el primer descobrir la riquesa del seu entorn
cas, es faran accions el 21 i 28 de natural i hi ha moltes més persofebrer i el 7, 14 i 21 de març, on hi nes que fan ús dels camins rurals.
participaran grups d’una quinzena Rubí d’Arrel, el CER i el CRAC volen
de persones. L’objectiu és “des- aprofitar també aquest context
brossar la zona i donar més espai per promocionar i millorar el paia la plantació d’arbres que es farà satge natural del municipi.
Per participar en el voluntaal final perquè donin ombra a la
riat es requereix
zona i permetin
una inscripció
recuperar l’espai”,
Està previst actuar fer
prèvia a través
assenyala Gascón.
A més, a la zona a l’espai de la font de www.crac.cat
de la font de Sant de Sant Muç i el i només hi poden
participar majors
Muç hi ha moltorrent del Mut
de 14 anys, a exta vegetació no
cepció del 21 de
autòctona, com
iuca, bambú o gramínies, que es març, quan es plantaran els arbres
retirarà. D’aquesta forma, es podrà al voltant de la font de Sant Muç
recuperar la vista de l’ermita de i hi podran participar infants. Les
Sant Muç des de la font, tal com activitats es faran al matí i es demana als participants que portin
es veia fa anys.
En el cas del torrent del Mut, les eines que tinguin a casa, com
la voluntat és que hi participin una ara desbrossadores, pales, pics,
seixantena de persones dividides aixades, etc., a més de guants de
en quatre grups, el 7 i el 21 de treball.

El Pla de Verd Urbà assenyala que al
centre hi ha poques àrees verdes
rEDACCIÓ

La Diputació de Barcelona ha
enviat a l’Ajuntament de Rubí el
document final del Pla de Verd
Urbà, una eina que servirà per
planificar i gestionar la millora de
la jardineria pública al municipi.
El pla permet conèixer l’estat i la
possibilitat dels verds existents,
recull un inventari i una diagnosi
tant dels espais com de l’arbrat
viari, i la idoneïtat de les espècies,
a més d’estructurar la seva gestió
per fer-la més eficient.
Rubí disposa de 394 hectàrees
de verd urbà i 13.224 arbres, dels
quals 5.648 és arbrat viari, és a
dir, el que es troba als carrers o
carreteres. Hi ha dues tipologies
d’espais verds, per una banda els
espais extensius situats en zones
menys urbanitzades, amb vegetació espontània i sense disseny.
Per l’altra, els espais intensius, que
són de zones més urbanitzades,
amb un disseny i ús projectats i
un manteniment més complex.
Els primers representen el 72% del
total d’espai verd urbà.
Segons el document presentat
per la Diputació de Barcelona,
s’observa que considerant els espais intensius, els més utilitzables
per la ciutadania, la superfície de
verd urbà és semblant a la mitjana,
tot i que pel que fa a l’arbrat està
per sota, especialment en l’espai
viari. Alhora, el pla recull que el
verd urbà està majoritàriament en
un estat correcte i en el municipi hi
ha una elevada quantitat de verd,
un fet que suposa comprometre
molts recursos, però que té un
potencial de transformació urbà
molt gran.
Tot i que la situació de verd
urbà a Rubí és prou bona, el pla
també assenyala que al centre i
els seus voltants, l’espai verd és
de petites dimensions, amb poca
vegetació, molt fragmentat i poc

El document conclou que a l’espai viari hi ha pocs arbres. / Arxiu

connectat amb el verd de les zones
menys urbanitzades. En relació
amb l’arbrat, especialment el viari,
es repeteixen excessivament algunes espècies tant de forma global
com també pels diferents barris.
Propostes del document
El document que ha elaborat la
Diputació de Barcelona ofereix
diverses propostes al voltant de
tres línies d’actuació. En primer
lloc, donar sentit a la infraestructura verda urbana a través de la
planificació, cercant la connectivitat, una distribució equitativa i
incrementar la presència de verd
i també la biodiversitat.
En segon lloc, l’objectiu és mi-

llorar el verd urbà que ja existeix
a través de diferents aspectes com
ara la gestió de l’aigua del reg, la
selecció d’espècies o l’adequació
dels espais als usos i el manteniment. I, finalment, millorar el
servei a través de la comunicació
i la divulgació, fent partícips altres
serveis de l’administració local en
la gestió i el manteniment, així
com l’ús d’eines SIG o la protecció
del verd.
A banda d’això, el pla incorpora
una breu anàlisi amb recomanacions en funció dels diferents
escenaris pressupostaris, així com
propostes puntuals per aquelles
unitats de gestió que requereixen
millora.
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Arquittec Grup, especialista
en la conservación de edificios
¿Qué es ARQUITTEC
GRUP?
ARQUITTEC GRUP es un
despacho de arquitectos
especialista en la conservación de los edificios, que
engloba los servicios profesionales de mantenimiento,
la Inspección Técnica (ITE)
y la evaluación de estos en
la supresión de barreras arquitectónicas para mejorar
la accesibilidad a personas
mayores o de movilidad
reducida. El mantenimiento
preventivo es clave para la
conservación de las edificaciones y que el coste de
futuras intervenciones sea
menor.
También se ofrece servicios para el régimen de propiedad vertical, para obtener
su cédula de habitabilidad y
el certificado energético de
forma rápida, económica y
segura.
Asimismo, somos especialistas en informes técnicos, segregaciones de terrenos, declaraciones de obra
nueva, entre otros.
¿Cómo se fundó
la empresa?
ARQUITTEC GRUP nace
a partir de la estrecha relación y colaboración que hay
entre un grupo de arquitectos técnicos que hasta el
año 2018 desarrollaban sus
proyectos de manera más
unipersonal. ARQUITTEC
GRUP combina la sabiduría
de la experiencia de los técnicos de mayor edad, con la
ilusión de los más jóvenes,
para afrontar con mayores
garantías los retos que se
nos planteen.
¿Cuál es la filosofía
de la empresa?
El trato personal y cercano,
esa es la mejor manera de
ayudar a nuestros clientes,
siempre ajustándonos a sus
necesidades para resolverlas
de manera eficaz y con calidad. Y por supuesto a un

precio adecuado.
¿Qué les diferencia de
otros despachos de
arquitectura técnica?
Somos un despacho tradicional en el contenido,
familiar en el trato con el
cliente y, sobre todo, somos
personas que ayudamos
a personas, asesorando
durante todo el proceso
constructivo y analizando
todas las posibilidades e
inquietudes que el cliente
puede llegar a tener.
La rehabilitación en comunidades de edificios supone un desgaste para los
vecinos y, por este motivo,
estamos desde inicio a fin
facilitando toda la gestión y
trámites requeridos.
Si un cliente se
plantea un cambio
de despacho, ¿qué
le sugeriría?
Ante todo, escuchar el motivo del cambio; si ha sido
por una mala comunicación
entre cliente y profesional,
por una dejadez en las funciones del técnico o por un
tema económico.
Cualquiera de las opciones que pudieran ser,
podemos asegurar que desde ARQUITTEC GRUP se
pondrían todos los medios
necesarios para que la satisfacción del cliente estuviera
asegurada.
¿Cuentan con
colaboradores externos?
ARQUITTEC GRUP no
solo es la cara visible de
los arquitectos que forman
el grupo, sino también es
el esfuerzo diario de un
equipo de profesionales
externos que colaboran
con nuestro despacho para
satisfacer cualquier necesidad que requiera su encargo. Así colaboramos con
RB Administradors como
administradores de comunidades, INMOFIORE como

Nombre gerente/director:
Salvador Llimona Cabassa
Dirección:
Teléfono 659 66 43 60
arquittecgrup@gmail.com

agentes inmobiliarios, HSA
ABOGADOS como asesores jurídicos y FK JULIÀ
SERVEIS como correduría
de seguros.
¿Algún aspecto que
quisiera destacar de
ARQUITTEC GRUP?
Quizá el más humilde pero
el más importante de todos: disfrutamos de lo que
hacemos.
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Sis detinguts i 3.000 plantes de
marihuana confiscades en dos
operatius policials al Vallès
redacció

La Policia Nacional ha detingut sis persones i ha
confiscat gairebé 3.000
plantes de marihuana en
dos operatius contra el tràfic de drogues desplegats a
diversos municipis del Vallès
Occidental. En la primera
operació policial, els agents
van desmantellar un club
cannàbic on s’incomplia la
norma que regula aquests
establiments.
Els investigadors van
constatar que els tres responsables tenien la llum
punxada als seus domicilis, fet que va aixecar les
sospites sobre el cultiu de
marihuana. Així, la policia
va registrar els tres pisos,
a Sabadell, Sentmenat i
Rubí, on va descobrir 271
plantes de marihuana, 7,6
quilos de cabdells, més de
334 grams d’haixix i més de
3.200 euros en efectiu. Els
tres homes, dos dels quals
comptaven amb nombrosos
antecedents, van quedar
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arrestats.
En un segon operatiu a
Terrassa, la policia va desmantellar una plantació a
una nau industrial. L’olor
forta a marihuana que provenia de l’interior de les
instal·lacions va motivar la
investigació policial, amb
què els agents van identificar l’arrendatari de la
nau, que s’encarregava del
manteniment de la plantació junt amb dues persones
més.
En paral·lel, la policia
va corroborar que la nau
tenia un consum elèctric
elevat, compatible amb una
plantació de marihuana, i la
llum punxada per incrementar el subministrament. En
accedir a les instal·lacions,
van descobrir una gran plantació a ple rendiment i un
laboratori equipat amb material per preparar la droga
per a la seva venda.
Durant l’operatiu, la policia va requisar 2.552 plantes de marihuana, gairebé
20.000 grams de cabdells
i diverses màquines per al
manteniment de la plantació, així com aparells per al
tractament de la droga. Els
agents van arrestar els tres
responsables de la plantació.
Operació al Pinar
D’altra banda, la Guàrdia
Civil va iniciar la matinada
de dimarts un operatiu policial al barri del Pinar per
desarticular un presumpte
grup de tràfic de drogues.
Els agents van detenir 7
persones i tres estan senti
investigades. Segons el cos
policial, el cas es troba sota
secret de sumari.

El Servei d’Habitatge denuncia 19 anuncis
d’ofertes de lloguer de portals immobiliaris
per no complir la llei
redacció

El Servei d’Habitatge de
l’Ajuntament de Rubí ha
detectat 19 incompliments
de la Llei 11/2020 que regula els preus dels lloguers
en una inspecció d’ofici
realitzada al gener durant
una setmana. Les infraccions han estat localitzades a
tres dels principals portals
immobiliaris que publiquen ofertes de lloguer a la
nostra ciutat i ja han estat
traslladades a l’Agència Catalana del Consum perquè
iniciï els corresponents
expedients sancionadors,
atès que és l’òrgan que té
delegada aquesta competència.
Entre els incompliments
detectats en aquests anuncis, hi ha preus un 20% per
sobre dels màxims que
marca la llei, però també
l’omissió del preu del contracte anterior o de l’índex
de preus de referència, que

L’Ajuntament ha detectat 19 anuncis de pisos de lloguer que incompleixen la Llei 11/2020 que regula
els preus dels lloguers. / Ajuntament de Rubí

són dades obligatòries segons la norma aprovada el
18 de setembre de 2020.
La Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els
contractes d’arrendament
d’habitatge va entrar en
vigor ara fa cinc mesos.
Ara, però, podria quedar
sense efecte si el Tribunal

Constitucional es pronuncia
a favor del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel
Partit Popular (PP). Al gener, el mateix òrgan ja va
tombar part dels Decrets
17/2019 i 1/2020 de la
Generalitat de Catalunya
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge,
també a instància del PP.

A l’espera de la resolució del Tribunal Constitucional, la regidoria d’Habitatge
confia que els casos denunciats a Rubí puguin seguir
el procediment establert
a la llei i que s’hi apliquin
les mesures correctores
oportunes perquè aquests
incompliments no es tornin
a produir a la ciutat.

Crisma recapta 2.900 euros que destina a
projectes solidaris de la Fundació Vicente Ferrer
redacció

L’establiment Crisma, situat al
barri del Mercat, ha tancat la
14a edició de la campanya nadalenca de venda de pijames
solidaris. Enguany, Crisma ha
aconseguit recaptar 2.900
euros que s’han donat a la
Fundació Vicente Ferrer, la
qual destinarà aquests diners
per finançar un habitatge en
un dels projectes que l’ONG
desenvolupa a Anantapur, a

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)

l’Índia.
Els responsables de la
botiga rubinenca han volgut
agrair una vegada més als
seus clients i clientes la participació en aquesta iniciativa
solidària amb la compra de
pijames durant el Nadal.
Un euro de cada pijama
d’adult venut i 0,50 euros de
cada pijama infantil es destina
a la Fundació Vicente Ferrer
amb la qual Crisma fa anys
que col·labora.

Responsables de Crisma i de la Fundació Vicente Ferrer, durant el
lliurament dels diners recaptats. / Cedida
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Victòria molt clara del PSC a Rubí en
unes eleccions amb una gran abstenció
MARTA CABRERA

Resultat eleccions al Parlament de Catalunya a Rubí
16.000
14.000
12.000

Ya tenemos la nueva temporada
Primavera - Verano

10.000
7.371

8.000

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51
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Evolució de l'abstenció a Rubí a les eleccions al
Parlament de Catalunya (1980-2021)
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Rubí amb el 34% dels vots, en
aquesta ocasió la candidatura
de Carlos Carrizosa només ha
aconseguit el suport del 7% i
és la sisena força política al
municipi. En vots, això es tradueix en 1.847 paperetes.
La Candidatura d’Unitat
Popular (CUP-G), setè partit
més votat a Rubí, ha guanyat
en percentatge de vots, aconseguint el 5%, un 1,5% més
que a les darreres eleccions.
La força liderada per Dolors
Sabater ha obtingut la confiança de 1.241 votants.
Per últim, el Partit Popular
(PP) ha tret uns resultats molt
similars al de les darreres
eleccions catalanes, amb una
lleugera baixada del percentatge de vot fins al 3,5%. El
partit d’Alejandro Fernández
ha rebut 893 vots.
Cau en picat la participació
La participació a les eleccions

53,83%

57,07%

0,00%
1980

50,05%

10,00%

42,63%

20,00%

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

¡NOVEDAD!

90,00%

38,29%

El Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) ha estat la
força més votada a la ciutat
en les eleccions al Parlament
de Catalunya, uns comicis
que han estat marcats per
la pandèmia de coronavirus
i l’elevada abstenció. Des
del 2012, els socialistes no
guanyaven a la ciutat en unes
eleccions autonòmiques.
La candidatura liderada
per Salvador Illa ha aconseguit a Rubí el 29% dels vots,
un 12% més que el 2017 i ha
sumat 7.371 sufragis.
En segon lloc ha quedat
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), que ja havia
estat segona força en les darreres eleccions al Parlament.
Esquerra ha incrementat
lleugerament el seu percentatge de vot fins al 21% i ha
aconseguit 5.194 vots.
Junts per Catalunya ha
aconseguit la tercera posició
a la ciutat, després que fa
tres anys fos quarta força.
Laura Borràs ha mantingut
el mateix percentatge de vot
que va aconseguir Junts per
Catalunya en coalició amb el
PDeCAT, l’11%, el que significa 2.805 vots.
En quarta força irromp
Vox, que no es va presentar
fa tres anys a les eleccions autonòmiques. El partit liderat a
Catalunya per Ignacio Garriga
ha aconseguit 2.760 vots, el
que es tradueix en el suport
de l’11%.
En Comú Podem ha quedat en cinquè lloc a Rubí
amb un percentatge de vot
molt similar a les darreres
eleccions catalanes, però
lleugerament inferior. La
llista encapçalada per Jéssica
Albiach ha aconseguit el suport del 9% dels votants amb
2.205 suports.
Ciutadans va protagonitzar la davallada de la nit
electoral. Si el 2017 la força
taronja va ser la més votada a

2021

al Parlament de Catalunya
ha estat del 46,27%, el que
significa que un 53,73% dels
electors no ha anat a votar.
Això suposa una davallada en
la participació de gairebé 34
punts respecte als darrers comicis catalans i la pitjor dada
de participació a Rubí des
del 1992, quan l’abstenció va
superar el 57%. En concret,
han estat 25.531 rubinencs
els que han anat a les urnes i
29.772 els que han optat per
l’abstenció.
Això s’ha traduït en una
pèrdua general de vots de
totes les forces polítiques a
excepció de Vox. El rànquing
de vots perduts el lidera Ciutadans, guanyador en els darrers comicis, que ha perdut
el suport de 12.816 votants.
L’altre partit que més vots
ha perdut ha estat Esquerra,
amb 3.052 suports menys.
Junts per Catalunya n’ha per-

dut 2.039 i En Comú Podem,
1.886. El Partit Popular ha
perdut 804 vots, mentre que
la CUP ha rebut 210 sufragis
menys. El PSC ha aguantat
pràcticament el gruix dels
seus votants i només ha rebut
89 vots menys. Per últim,
Vox, que no es va presentar
a les eleccions del 2017, ha
guanyat 2.760 vots.
Esquerra guanya al centre i a
Sant Muç i el PSC, a la resta
de la ciutat
La victòria del PSC a la ciutat
s’ha produït en la majoria
de barris i urbanitzacions de
Rubí, però no en tots. En cinc
seccions del centre s’ha imposat Esquerra Republicana
i també a Les Valls de Sant
Muç. Més enllà dels resultats,
les eleccions al Parlament
han deixat Rubí sense cap
diputat a l’hemicicle durant
aquesta legislatura.

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

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

ZZZQHZKRPHSFQHW

Eleccions en pandèmia: mesures de seguretat sanitària i
llargues cues en alguns col·legis per poder votar
La jornada electoral va tenir
una clara protagonista, la
pandèmia de coronavirus. Les
eleccions van arribar enmig
d’un clima molt enrarit, amb
el govern provisional intentant
ajornar les eleccions per ferles en una època amb menys
incidència epidemiològica i
els jutges obligant l’executiu a
convocar-les el 14 de febrer.
Això va significar el des-

plegament d’una organització
i unes mesures de seguretat
sense precedents en la història.
Les meses electorals finalment es van poder constituir,
tot i que moltes de les persones que els havia tocat havien
renunciat per motius mèdics.
A més de les paperetes i els
sobres, a l’interior del col·legi
hi havia gel hidroalcohòlic,

els membres de les meses
estaven equipats mascaretes
FFP2 i l’accés estava restringit
per evitar la concentració de
persones. Precisament per
aquest motiu es van produir llargues cues en alguns
col·legis electorals, com ara
en el del 25 de Setembre, amb
esperes que superaven una
hora per poder votar.
Durant la darrera franja,

destinada als positius i els
confinats, els membres de les
meses es van haver d’equipar
amb vestits d’autoprotecció i
pantalles facials per minimitzar el màxim possible el risc de
contagi. Posteriorment, es va
produir el recompte i els presidents de les meses electorals
van haver de portar les actes i
els vots al jutjat, on van haver
de fer cua de nou. / M.C.

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.
Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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ELS PARTITS LOCALS VALOREN ELS RESULTATS DELS COMICIS CATALANS

PSC, ERC i Junts, satisfets pels resultats obtinguts
marta cabrera

La socialista Ana M. Martínez,
es va mostrar molt satisfeta
pels resultats de les eleccions
al Parlament, que van atorgar
la victòria al PSC. L’alcaldessa
va manifestar que “Catalunya
necessita un canvi” i aquest
passa per un govern en solitari del PSC amb Salvador
Illa com a president. A escala
local, Martínez va destacar

que “el PSC va ser la força
més votada, amb un 29,27%
dels vots i gairebé 10 punts
per sobre de la segona força”. També va recalcar que la
majoria de votants van optar
per donar suport a opcions no
independentistes: “La nostra
ciutat mereix un govern que
ens tingui en compte, que ens
escolti i que governi respectant les institucions i els seus
representants”.

Esquerra Republicana
La segona força més votada
a la ciutat i al conjunt de
Catalunya, ERC, també està
satisfeta amb el resultat de
les eleccions. El seu portaveu,
Xavier Corbera, va destacar
que Esquerra “millora en
percentatge els resultats del
2017” i “retalla dos punts al
PSC respecte a les eleccions
municipals” i insisteix que
“ERC és l’únic partit que pot

formar un govern alternatiu
al PSC”. En l’àmbit català,
Corbera destaca que Esquerra
ha estat el partit més votat del
bloc independentista i que
més del 50% dels ciutadans
han donat suport als partits
que defensen la independència. A partir d’ara, creu que
cal “acordar un full de ruta
clar i factible, defensar amb
els 82 diputats l’amnistia i el
referèndum, tornar a cosir

Condis La Serreta
Les millors ofertes
als millors preus

confiances i guanyar suport
al cinturó roig”.
Junts per Catalunya
Junts és un altre dels partits
que es mostra satisfet pels
resultats dels comicis. Eric
Zaldívar, portaveu a Rubí, creu
que la tercera posició a Rubí
és un molt bon resultat tenint
en compte que la formació
es presentava sense els drets
electorals i per primer cop

en solitari sense el PDeCAT:
“El resultat ens fa començar
a caminar cap a les eleccions
municipals amb empenta,
il·lusió i energia”. Pel que fa
al resultat global, Zaldívar
també ha mostrat la seva
satisfacció pel fet que s’hagi
superat el 50% de vots per
a partits independentistes i
creu que el que cal és fer “un
govern nítidament independentista”.

En Comú Podem lamenta
l’elevada abstenció
Ànnia García, portaveu d’En
Comú Podem, ha lamentat
l’elevada abstenció i considera
que no hi ha massa variació de
la seva força política respecte
als resultats en les darreres
eleccions: “ECP varia en molt
poc el resultat a Rubí en percentatge; probablement ens
ha penalitzat l’elevada abstenció”. Pel que fa a la nova
composició del Parlament,

García creu que la prioritat
és “un govern de canvi, que
vetlli pels interessos de la ciutadania i estigui centrat en la
millora dels drets i els serveis”.
També apunta que les forces
polítiques hauran de decidir
si “es torna al temps de la
política, els pactes i el diàleg o
se segueix amb l’escenificació
de blocs, línies vermelles i el
bloqueig”. / M.C.

La CUP celebra l’augment
del suport obtingut

Emporta’t
un OBSEQUI
de REGAL amb
la teva compra!
*Compra

mínima de 15€

HORARI de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
i de 17 a 20.30 h. Diumenges de 9 a 14 h

c. Sabadell, 41 - La Serreta
Servei a domicili Telèfon 93 697 18 02
Segueix per Facebook i Instagram
de Condis La Serreta les receptes!

La CUP-G, per la seva banda,
celebra l’augment de suport
i el retorn en escons similars
en l’àmbit català. Per Arcadi
Bassegoda, això ha de permetre “tensar el Parlament cap
a l’esquerra i tenir fora per
defensar propostes feministes i ecologistes que posin la
vida de la gent d’aquest país
al centre”. No obstant això,

també apunta que en aquestes eleccions s’han produït
tres males notícies: la baixada
de la participació, l’entrada amb força de “l’extrema
dreta feixista al Parlament”
i la continuïtat de la “injusta
situació legal que fa que un
milió de persones residents a
Catalunya no hagin tingut dret
a vot”. / M.C.

Cs i PP coincideixen que
els seus resultats no són bons
Pel que fa a Ciutadans, el portaveu a Rubí, Roberto Martín,
reconeix que els resultats “no
són bons” i fa autocrítica:
“Indiquen que no hem sabut
arribar al nostre electorat i
per descomptat hem de fer
autocrítica i veure en què
hem fallat”. Martín també ha
lamentat l’elevada abstenció
i creu que ha de ser motiu de
reflexió de tots els partits.
D’altra banda, creu que
“l’augment de la ultradreta i
els partits proindependència
no permet entreveure un
altre escenari que no sigui
l’enfrontament constant i
la paralització de polítiques
socials a Catalunya” i, per
últim, demana al futur govern
que “treballi per garantir que
les famílies, els autònoms
i les pimes rebin les ajudes

necessàries”.
Per la seva banda, Juan
José Giner, el portaveu del
PP a Rubí, ha lamentat que
no s’han complert els objectius que es van marcar
abans de les eleccions, que
era tenir grup parlamentari
propi. Giner ha explicat que
creu que els populars, amb
Alejandro Fernàndez, “tenien
el millor candidat”, però que
la irrupció de Vox els ha perjudicat. També ha assenyalat
que “gairebé tots els partits
polítics han perdut vots” per
l’elevada abstenció i que el
PP ha tingut una “davallada
a escala general, no només
a Rubí”.
Finalment, Vox, quart
partit més votat, ha declinat
fer valoracions polítiques a
escala local. / M.C.
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L’Alternativa d’Unitat Popular proposa la
VR demana que s’agilitzi la resposta de
l’Ajuntament a les sol·licituds ciutadanes creació d’una moneda local i social a Rubí
Política
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redacció

redacció

El grup municipal de Veïns
per Rubí (VR) presentarà
al Ple una moció per instar
el govern a disposar dels
mitjans tècnics i humans
suficients per donar res·
posta, dins el termini i en
la forma escaient, a les sol·
licituds que presenten els
ciutadans.
Els rubinencs tenen dret
a presentar una sol·licitud al
consistori, sigui contra algu·
na actuació municipal o bé
per fer arribar incidències,
queixes o suggeriments. Es
pot fer a través de les Ofi·
cines d’Atenció Ciutadania
o a través de la tramitació
electrònica. Veïns per Rubí
recorda que l’Ajuntament
està obligat a donar resposta

Oficina d’Atenció al Ciutadà del centre. / Arxiu

a aquestes peticions per llei
i que aquesta resposta no
es pot demorar més de tres
mesos.
Tot i això, la formació po·
lítica afirma que “des de fa
molts anys, no es compleixen
aquests terminis i en molts
casos les persones que han
presentat una sol·licitud a

Concentració per exigir la llibertat
dels líders independentistes
redacció

Prop d’un centenar de perso·
nes es van concentrar dimarts
a la tarda a la plaça Pere
Aguilera per demanar una
vegada més l’alliberament
dels líders independentistes
empresonats, que ara gaudei·
xen del tercer grau, però que
el més probable és que hagin
de tornar a estar tancats a
la presó durant els propers
dies: “Estem molt enfadats,
perquè la fiscalia s’ha esperat
a què passessin les eleccions
per suprimir el tercer grau,
és una injustícia i no oblidem
que el fiscal general de l’estat
és nomenat pel govern de
Madrid”, ha explicat el presi·
dent d’Òmnium, Martí Pujol,
que ha acusat “el govern més
progressista de la història”
d’estar darrere de la fiscalia.
D’altra banda, Pujol tam·

bé ha defensat la llibertat
de Pablo Hasél, així com la
de “més de 3.000 persones
represaliades, algunes amb
càrrecs en partits o entitats
ciutadanes, artistes o sim·
plement persones que van
exercir el seu dret a protesta”.
I ha acabat lamentant que el
govern espanyol no hagi “re·
vertit les polítiques iniciades
per M. Rajoy”.
Pel que fa a la valoració
sobre les eleccions catalanes,
els líders dels moviments
independentistes a Rubí
s’han mostrat satisfets pel
fet que l’independentisme
hagi superat per primera
vegada la barrera del 50% i
hagi incrementat el nombre
de diputats.
En la concentració, es van
llegir 12 poemes i el cantant
Josep Benet va interpretar la
cançó L’emigrant.

l’OAC no reben cap mena de
resposta, fet que és una falta
de respecte i un menyspreu
per part de l’Ajuntament cap
a la ciutadania”. La moció de
VR també demana que es
publiquin al web de l’Ajun·
tament la relació de totes
les sol·licituds presentades
a l’OAC.

El grup municipal de l’Al·
ternativa d’Unitat Popular
(AUP) presentarà al proper
Ple Municipal una moció
per a la creació d’una mo·
neda local i social a la ciutat,
amb l’objectiu de contribuir
a l’economia local, donar
suport a les necessitats bàsi·
ques de la població i apostar
per una transició ecològica.
Segons la formació as·
sembleària, les monedes
locals representen un pas
endavant que afegeix valor
a les iniciatives de suport al
comerç local, ja que suposen
una injecció de diners al tei·
xit comercial i multipliquen
els efectes tant a escala
econòmica com social.
L’AUP assenyala que al

món hi ha almenys 5.000
monedes locals en funci·
onament, impulsades per
xarxes ciutadanes o per ins·
titucions. A Catalunya hi ha
dos referents de monedes
impulsades als ajuntaments:
la Grama, a Santa Coloma de
Gramenet, o el Vilawatts,
a Viladecans. A Barcelona
s’està impulsant el REC.
Per l’Alternativa, la cre·
ació d’una moneda local
és una iniciativa que està
creixent arreu del món, com
a moneda alternativa que
suma a l’objectiu econòmic
finalitats socials. Aquestes
monedes aconsegueixen
que els diners es mantin·
guin vinculats a l’economia
real i propera, tot creant
arrelament al municipi i
entre la comunitat, men·

tre involucren els diferents
agents socials locals -gent
que produeix, compra, ven
o intercanvia- en el desen·
volupament d’activitats
econòmiques, s’estimula
el consum de proximitat i,
en moltes ocasions, es pro·
mouen també determinats
serveis (com l’ús d’energia
renovable) o actituds (com
la selecció de residus) o es fa
suport a necessitats socials,
assenyalen des de l’AUP.
A tall d’exemple, la for·
mació es refereix a la Mola,
una moneda d’un districte
de Madrid, que s’obté com
a recompensa per cada quilo
de matèria orgànica aportat
a la deixalleria, o Elkhilur,
a Euskadi i Navarra, que
permet fidelitzar comerços i
finançar projectes socials.

Manifestació per demanar la llibertat de Pablo Hasél
redacció

‘Pablo Hasél, llibertat!’, aquest
va ser el crit més escoltat en
la manifestació que va tenir
lloc dimarts al vespre a Rubí
després de la detenció del
raper lleidatà per tal de fer
efectiu el seu ingrés a presó.
Hasél va ser condemnat a
2 anys i 9 mesos de presó
per 64 tuits, entre els quals
criticava la monarquia i la
repressió policial, i una cançó
contra el rei emèrit Joan Car·
les. L’Audiència Nacional va
demanar la setmana passada
el seu ingrés a presó.
A Rubí, com en molts
altres municipis catalans, es
va produir una concentració
davant dels jutjats, on es va
llegir un manifest molt crític
amb el govern de l’estat espa·
nyol, amb la Generalitat, per
la participació dels Mossos
d’Esquadra en la detenció,

Més d’un centenar de persones es van mobilitzar per protestar contra l’ingrés a presó de Hasél. / CDR Rubí

i amb els grans mitjans de
comunicació, per “legitimar
la figura del monarca i crimi·
nalitzar la dissidència política
en totes les seves formes”.
Els manifestants van fer una
crida a “la protesta activa, a
prendre els carrers (...) i a en·

fortir la lluita per les llibertats
polítiques i els drets socials”
i va acusar l’estat espanyol
de ser “profundament an·
tidemocràtic, un estat del
qual només es pot esperar
repressió i precarietat”.
La concentració, en la

qual van participar més d’un
centenar de persones, va
convertir-se en una manifes·
tació i va tallar durant una
estona la C-1413 a l’alçada
de l’Escardívol. La mobilitza·
ció va finalitzar sense que es
registressin incidents.

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

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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L

a rehabilitació de l’antic edifici del
Casino ha obert la porta a una troballa històrica que poc aportar molta
llum sobre l’origen de la ciutat on actualment
viuen més de 75.000 persones. La descoberta
d’unes ruïnes romanes al bell centre de la
ciutat podria demostrar que durant l’època
romana a Rubí ja hi havia pobladors. De fet,
segons apunten els experts, entre les runes hi
ha dues habitacions i una zona de magatzem,
però caldrà més investigacions per determinar si es tracta d’una casa.
No són les primeres restes romanes que
s’han trobat al municipi, però probablement
són molt significatives perquè estan just al
centre de la ciutat. Fa anys al carrer Terrassa
es van trobar objectes i canalitzacions que
demostren el pas dels romans per aquesta
zona; també es van trobar objectes durant la

EDITORIAL

Els romans al centre de Rubí

construcció de l’institut l’Estatut, però no es
van trobar grans construccions. A Ca n’Oriol,
en canvi, sí que es van trobar magatzems i
amb les excavacions realitzades sembla que
en la zona hi havia instal·lacions agrícoles,
que per força havien d’estar properes a un
assentament humà que fins ara no s’ha
trobat.
En canvi, sí que consta que hi havia un
assentament ibèric a la falda de la Riera, a
la zona de Can Fatjó i a prop del Castell de
Rubí que es va descobrir fa uns anys.
En qualsevol cas, la troballa haurà de ser

estudiada per arqueòlegs i historiadors per
poder determinar de quina construcció es
tracta, quina funció tenia i si es pot vincular
a altres troballes properes que poden estar
ocultes. L’antic municipi de Rubí, durant
l’època romana, quedava en terrenys de
pas entre els assentaments que hi havia a
Sabadell i a Castellbisbal i concretament hi
passava una de les ramificacions de la Via
Augusta.
Un cop estigui tot estudiat i catalogat,
serà el moment de planificar la seva divulgació històrica. La ubicació de les ruïnes romà-

niques és immillorable i per tant l’oportunitat
de divulgar la història romana i vincular-la
al municipi és única. Esperem que les administracions locals es coordinin de manera
efectiva perquè tard o d’hora els rubinencs
puguem visitar i contemplar aquest espai
arqueològic i evitar que quedin tancades i en
l’oblit. I no només per conèixer el passat de
la nostra ciutat, sinó també per apropar-nos
als romans, pedra cabdal de la nostra història
econòmica, cultural i política.
I és que no deixa de ser curiós i emblemàtic que just a tocar de l’indret on fa no
tants anys els rubinencs ballaven i realitzaven
les seves festes, hi hagués ocult i enterrat un
tresor romà. Es passejaven els romans pel
centre de Rubí tal com nosaltres fem cada
dia? Qui sap si mai sabrem la resposta, però
és bonic pensar que sí.

La paradoxa de les responsabilitats i les competències
Ànnia García Moreno
Regidora d’Habitatge i Serveis
Audiovisuals de l’Ajuntament de Rubí

La recent sentència del Tribunal Constitucional, deixant sense efecte part dels decrets de
la Generalitat de Catalunya 17/2019 i 1/2020,
és un cop dur per a les institucions i persones
que treballem contra l’exclusió residencial.
Certament, és molt difícil preservar el dret a
l’habitatge i fer polítiques útils sinó tenim les
eines legals que ens ho permeten.
A la comarca del Vallès Occidental, portem
uns anys durs en relació a l’habitatge: rebem
la població que el mercat de l’habitatge i de
treball expulsa de l’àrea metropolitana de
Barcelona; aquesta pressió suposa un increment dels preus del habitatges, especialment
dels lloguers; les immobiliàries demanen
condicions d’ingressos i treball molt difícils de
complir per signar un contracte; els pisos de

grans tenidors segueixen buits, i la ciutadania
en risc d’exclusió ocupa aquests habitatges; els
ajuntaments no tenim recursos per comprar
o construir tots els habitatges necessaris; i els
Serveis Socials inverteixen molts diners en
finançar al mercat privat vivendes per a la gent
que es queda sense sostre.
I sense el Decret 17/2019 perdem oportunitats, com l’obligació dels grans tenidors d’oferir un lloguer social a les persones que no poden pagar el lloguer, o que ocupen habitatges,
abans de fer-los fora, i sempre que demostrin
la manca de recursos. Aquesta obligació ens
permetia oferir a aquelles persones i famílies en
situacions precàries legalitzar la seva situació;
donant-los no només estabilitat, sinó també la
dignitat que el mercat els hi nega.
El govern de la Generalitat s’ha pronunciat
en contra de la decisió, però és que el pronunciament del Tribunal Constitucional, matusser
sense dubte, apel·la a un principi molt concret:

El Tuit de la setmana				

16 de febrer

Joaquin Gracia Casas
@JoaquinGraciaCa

Dipòsit legal: B 35129-1993

Aquest obra de Joan Margarit,
ha estat la darrera lectura que
he fet sobre poesia. Avui el
seu autor ens ha deixat. Joan
Margarit va viure a #Rubícity
uns anys durant la postguerra
i la seva mare fou mestra a la
ciutat. El meu condol a la familia
i amics. Queda la seva poesia
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certs continguts del Decret han de ser obligatòriament regulats a través d’una Llei, que té
un procediment i aprovació propis. És a dir, els
ajuntaments que ens hem basat en els decrets
anul·lats per desenvolupar polítiques hem
estat desprotegits perquè el (des)Govern de la
Generalitat no ha sabut fer les coses. Perquè
no es respecta la institució ni els seus principis
de funcionament. I per descomptat, per una
profunda deslleialtat cap a altres institucions
i la ciutadania en general. Els ajuntaments ens
trobem sols ajudant la ciutadania davant un
problema estructural i complex.
És clar que no hauríem arribat a aquesta
situació sense el recurs del Partit Popular. Sense, un cop més, la judicialització de la política
per part de la dreta; que només genera inseguretat i indefensió entre els més necessitats, i
protegeix els interessos dels poderosos. De fet,
el Constitucional ja ha admès a tràmit un altre
recurs dels populars i de Rivera contra el de-

cret que regula els preus dels lloguers, deixant
desprotegits els llogaters i llogateres davant les
pujades abusives del preu del lloguer.
És evident que a Catalunya ens cal un
govern d’esquerres, però sobretot, un govern
que treballi per millorar les condicions de
vida de la ciutadania; amb rigor, respecte a les
institucions i força negociadora amb el govern
de l’estat. Des d’En Comú Podem sabem què
s’ha de fer des de la Generalitat: recuperar
el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge;
posar a disposició recursos per a la compra i
rehabilitació del parc d’habitatges existent; i
elaborar una nova Llei pel Dret a l’Habitatge
que doni als ajuntaments les eines necessàries
per incidir.
Mentrestant, des del territori seguirem
batallant en contra de les males praxis dels
grans tenidors i els fons voltors, i protegint
les famílies amb pocs recursos que tenen dret
a tenir casa, mani qui mani.

Opinió
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EL RUBÍ D’ABANS

L’Escardívol

Jordi Vilalta
GCMR-CER

L’actual pàrquing de l’Escardívol havia estat una zona
d’horts durant molts anys,
propietat dels amos del castell, els quals també eren els
amos d’una bona part del
municipi de Rubí. A mitjans
de segle XIX concretament
eren les marqueses de Moja
(família dels Sarriera), i a
partir de 1865, el marquès de
Santa Maria de Barberà.
Els horts constituïen la
parellada del castell, és a dir,
una zona plana cultivable
al seu redós. Hem de dir
que abans de 1844 la riera
descrivia un meandre que
seguia els actuals carrers del
Gimnàs i de Joaquim Blume,
de tal manera que allò que
avui coneixem com Escardívol se situava a la banda
dreta d’aquest curs d’aigua.
Els Moja van anar venent
aquests terrenys a partir de
mitjans de segle XIX, i possiblement cap als primers anys
del XX. Segons ens comenta
l’historiador Eduard Puigventós, Francesc Escardívol
fou qui comprà la major part
i parcel·là els horts, que cultivarien diversos parcers.
La zona, a finals del segle
XIX, estava delimitada al
nord pel pont de l’actual carrer de Cadmo o “del matadero”, construït el 1860, i per
la fàbrica de Josep Ribas (“la
Pelleria”), que són les actuals
naus de l’Escardívol, mentre

que a ponent es trobava la
fassina de cal Corrons des
dels anys 60 d’aquell segle.
A la baixada actual procedent
del carrer de Terrassa es trobava la presó vella, al lloc on
hi havia hagut l’escorxador,
que seria traslladat on ara
es troba el monument de
les víctimes de la rierada. A
la part sud, hi havia el pont
penjant que portava al Vapor
Nou (filatures dels germans
Ribas) i, a partir de 1919, la
fàbrica d’en Villà, més coneguda com Cal Mosques. A
orient, tancava l’espai el curs
de la riera.
Era un lloc que havia
patit inundacions i rierades
diverses ocasions al llarg de
la història. Malgrat això, al
pla urbanístic de 1874 s’hi
contemplava edificar-hi illes
de cases, cosa que afortunadament no es va arribar a
aplicar, però als anys 20, a la
part sud dels horts començaren a construir algunes cases,
i a un altre projecte redactat
el 1933 també estava prevista
la urbanització de la zona.
Molts ja coneixem la gran
devastació que ocasionà la
rierada del 1962 que arrasà
el barri que s’havia anat
formant a la part meridional
de la zona (on ara es troba
la rotonda), format per unes
50 cases, moltes d’autoconstrucció, on vivien famílies
humils.
Al costat del gran solar
que deixà les aigües, un cop
fets els ponts i canalitzada la

riera, el 1971 es va instal·lar
la piscina municipal, activa
fins a principis dels 90. Anys
després, el 1982, es va reestructurar tota la zona, mentre
l’Ajuntament, en aquesta
mateixa dècada, adquiria les
velles naus de “la Pelleria”,
que es convertirien en el
Complex Cultural L’Escardívol. Posteriorment, el
1990 s’hi va adequar un parc
amb sis rengleres d’arbres de
diverses espècies, bancs per
seure i una font, però a partir
de 1998 i fins als nostres dies
la zona s’ha convertit en un
immens pàrquing gratuït de
vehicles privats.
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Horts a la banda sud de l’Escardívol, a principis del segle passat. / Cedida GCMR-CER

JA VA SENT HORA
DE COMENÇAR
A ESTALVIAR

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

DISTRIBUÏDOR AUTORITZAT

Smarttech Mobile

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

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

La Sala aixeca el teló amb música clàssica,
pallasses i un espectacle familiar
marta cabrera

Després de les obres de reforma que han tingut lloc durant les darreres setmanes
al teatre municipal La Sala
i l’aturada per les restriccions sanitàries imposades a
finals del 2020, el teló de La
Sala s’aixeca aquest cap de
setmana amb una triple proposta d’arts escèniques.
La nova temporada d’espectacles s’estrena amb
una obra de teatre que té la
singularitat d’estar protagonitzada per dues pallasses:
la pallassa augusta, Pepa
Plana, i la pallassa blanca,
Noël Olivé, sota la direcció
de Joan Arqué. La companyia de Pepa Plana sempre
ha reivindicat la figura de
la pallassa i ara presenta
els números circenses més
clàssics protagonitzats per
dues dones. Veus que no
veus es representarà el 20
de febrer a les 20 h i el preu
és de 15 euros i d’11,25 amb
descompte.
El 21 de febrer a les 12
h serà el torn de l’espectacle familiar The Postman
(El Carter) de la mà de La

Imatge de l’espectacle ‘Veus que no veus’, de Pepa Plana, guardonat amb un Premi Butaca. / Cedida

Xarxa. La companyia Txema
Màgic posa sobre l’escenari una obra que té com a
protagonista un carter que
ha repartit cartes i postals
a més de 20 països de tots
els continents i que es troba
amb un paquet sense adreça
ni remitent. El preu de l’espectacle és de 6 euros i de 5

per a les persones sòcies de
La Xarxa.
La darrera proposta
d’aquest cap de setmana
a La Sala és el concert de
música clàssica Les quatre
estacions, a càrrec de Vespres d’Arnadí sota la direcció
de Dani Espasa i amb la
violinista Lina Tur. La famo-

síssima i aclamada obra del
compositor Antonio Vivaldi
es divideix en quatre peces
barroques per a violí composades el 1723 a la ciutat
de Venècia i que tenen com
a fil conductor les estacions
de l’any. El preu del concert
és de 15 euros i d’11,25 amb
descompte.

llengua

Vídeos màgics per estimular la conversa en català
en les parelles del Voluntariat per la Llengua
redacció

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

100

G

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) ha
creat una sèrie de vídeos
per estimular la conversa
en llengua catalana adreçats
a les parelles lingüístiques

que formen part del programa Voluntariat per la
Llengua, als alumnes del
Consorci per a la Normalització Lingüística i a tots els
aprenents de català que el
vulguin practicar.
Es tracta de tres vídeos

en què el mag Eduard Juanola fa una sèrie de trucs,
a partir dels quals proposa
temes d’interès per encetar
una conversa. Sota el títol
‘Quan parles fas màgia’, es
tracta d’un material audiovisual de suport al domini oral

SERVEI A
TOT EL VALLÈS

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

www.diariderubi.com
El mag Eduard Juanola se suma a la iniciativa Voluntaris per la Llengua. / Cedida

del català, especialment
pensat per als que participen en el Voluntariat per la
Llengua. Amb la situació de
pandèmia, aquest programa
s’ha adaptat i les parelles
conversen a través de videoconferències, en comptes
de fer-ho presencialment,
com s’havia fet fins ara.
El nou recurs complementa altres materials de
foment de la conversa com
la col·lecció ‘Parlem tu i
Jo’, ‘Llegir per parlar, llegir
per aprendre’ i ‘Temes per
parlar’. En aquest cas, ‘Quan
parles fas màgia’ és una de
les accions sorgides al voltant del projecte Estratègies
de Llengua i Aprenentatge
(Èlia).
Les persones que vulguin
algun tipus d’informació sobre el Voluntariat Lingüístic
a Rubí poden escriure un
correu a vxl.rubi@cpnl.cat o
trucar al 637 368 638.

cULTURA
carnestoltes

Xavier Suárez i Mila Molist guanyen
el concurs de màscares de Carnaval d’edRa
redacció

L’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) organitza cada
any el concurs de màscares
de Carnaval, que enguany
ha arribat a la 34a edició.
Aquest any, a més, ha estat
una de les poques activitats
relacionades amb el Carnestoltes que s’ha pogut
realitzar a Rubí i s’ha fet de
forma virtual.
El jurat del concurs va
fer públic el dijous passat
que el guanyador del certamen en la categoria adulta
ha estat Xavier Suárez, amb
una màscara titulada La
cultura no es deixa trepitjar.
L’accèssit se l’ha endut Rosa

Il·lustració de Xavier Suárez, guanyador del concurs en la categoria
d’adult. / Ajuntament-Localpres

Roselló amb l’obra Careta
Virus. En la categoria d’entre
10 i 15 anys, la guanyadora

ha estat Mila Molist, que ha
presentat una màscara digital. L’accèssit ha estat per

cultura regional

La pandèmia obliga a
suspendre la celebració del
Dia d’Andalusia a Rubí

Lucía Andrés, per la màscara
Dimoni amb flors. Pel que fa
als infants de 4 a 9 anys que
han participat, rebran un
obsequi en reconeixement
al seu treball. En total han
participat en el certamen
119 persones.
En la lectura del veredicte va ser-hi present l’alcaldessa de la ciutat, Ana
M. Martínez, que va agrair
als participants del concurs haver mantingut viva
la tradició de les màscares per Carnestoltes: “Heu
mantingut viu el concurs,
l’exposició i l’esperit del
Carnaval. Moltes felicitats i,
en nom de la ciutat, moltes
gràcies”.

L’Esbart Dansaire de Rubí participa en
l’Arribo del Carnestoltes de Barcelona
redacció

L’Esbart Dansaire de Rubí
va participar l’11 de febrer
en l’espectacle K’arriba l’Arribo, el clàssic espectacle
barceloní que es fa cada
any pel Dijous Gras. L’entitat
rubinenca ja va participar
l’any passat en aquesta festa, però aquest any per les
restriccions de la pandèmia,
l’Arribo no ha pogut trepitjar el carrer i s’ha divulgat
per internet.
Tot i això, l’Esbart va participar en l’enregistrament
de l’activitat, que va tenir
lloc al Palau de la Virreina
i durant la qual va treballar
mà a mà amb la companyia
Comediants. El vídeo pos-
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Celebració del Dia d’Andalusia del 2019. / M. López (Arxiu)

redacció

La Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas
de Rubí (CECAR) ha anunciat que aquest 2021 no
es podrà celebrar el Dia
d’Andalusia. Es tracta d’una
festa molt arrelada a Rubí
i que fa molts anys que se
celebra coincidint amb el
28 de febrer, dia en què
els andalusos van votar en
referèndum l’aprovació de
l’estatut d’autonomia d’Andalusia, acollint-se a la seva
condició de nacionalitat

històrica.
Cada any, la CECAR organitza una conferència, una
ofrena floral al monument
de Blas Infante i una jornada lúdica molt participativa
al parc de Ca n’Oriol amb
diverses activitats culturals,
infantils i socials.
La junta de l’entitat ha
comunicat la suspensió
d’aquestes activitats per
respecte a les restriccions
sanitàries vigents i ha mostrat el seu desig per poder
tornar a celebrar la festa el
2022.

L’Arribo del Carnaval de Barcelona 2021 es va enregistrar al Palau de la Virreina. / Marc Grifo

teriorment es va difondre
coincidint amb el Dijous
Llarder, davant la impossibilitat de fer una rua pels
carrers de la ciutat.

Per l’Esbart Dansaire, el
fet que el vídeo de l’Arribo
s’hagi pogut visualitzar per
Internet també ha estat
una oportunitat per arribar

a milers de persones, especialment en un moment en
què per les restriccions de
la pandèmia la cultura és
menys visible a la societat.

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

14

Cultura

Divendres, 19 de febrer de 2021

Personatges de la història de Rubí:
Marquesa de Barberà
A càrrec d’Eduard Puigventós. A les
19 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol per Casa VIII inclina a un temps de contenció, un temps ideal per fer front a algunes pors
o assumptes delicats per tu. També és temps
de posar en ordre l’economia.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El Sol a Casa IV planteja qüestions relatives a
la llar, un canvi de residència o una reforma.
El teu telèfon o les teves xarxes treuen fum.
Augmenten les comunicacions.
Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si pensaves en fer dieta, Mercuri directe a Casa
II, activa el que té a veure amb la gestió del que
menges. Mart en aspecte a Plutó pot portar una
relació força passional.
Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb Mercuri directe et sents més actiu. Dies de
gestions burocràtiques, de corredisses i visites.
El Sol entra a la Casa II i s’activa la teva atenció
vers l’economia.
Peixos (Del 20/2 al 20/3)
FELICITATS! El Sol entra al teu signe i renoves
energies. Encara tens planetes a Casa XII i
t’endinses en el teu món interior amb cautela.
Escriure, resultarà alliberador.
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Solució

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Podries trobar parella. Si ja en tens, tractareu
assumptes importants pels dos, de manera
franca i directa. Ets conscient de que has de fer
canvis pel que fa a la salut.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Algunes persones del signe poden estar vivint
una batalla amb l’ex-parella. Cal recordar que
tot és transitori. Si no tens parella, el Sol a Casa
V pot portar un nou amor.
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DiFicultat: Baixa

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol transita per Casa IX i et fa mirar altres
horitzons. Això pot ser: començar l’estudi d’una
matèria nova o bé un augment de la teva fe, fins
i tot un cert misticisme.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Un assumpte sentimental que creies oblidat,
pot tornar a activar-se en la teva ment i et pots
sentir nostàlgic. Si hi havia un problema amb un
fill, es pot desencallar.
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Bessons (21/5 al 21/6)
Augment de l’energia. Podries dissenyar un pla
d’exercicis, doncs et sents força actiu. Si hi havia
distància física amb un germà/germana, fareu
el possible per trobar-vos.

Dificultat: baixa
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Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mercuri avançant directe per la Casa X, pot
desencallar assumptes professionals que es
trobaven paralitzats. Una persona es fixa en tu
i traça un pla per apropar-se.

Concurs de dibuix
D’altra banda, el llibre també publica els sis finalistes del concurs
de dibuix que s’ha realitzat entre
els alumnes que han visitat el museu. Els tres estudiants premiats
han estat Pere Palacín, Alejandro
Pupo i Izhan Poquet; mentre
que els tres finalistes han estat
Dominick Castellón, Laia Font i

Aisha El Hammouti. El jurat estava
format pel director del museu,
Pere Vallhonrat, el regidor Víctor
García, la pintora Anna Tamayo, la
responsable de les visites, Anna
Vallhonrat i la treballadora del
museu Núria Julià.
Història del Museu Etnogràfic
Vallhonrat de Rubí i del món del
col·leccionisme, l’art i la cultura a
través de la seva gent es presentarà en un acte el 22 de febrer a les
10.30 hores al Museu Vallhonrat.
Serà un acte breu i en petit comitè
per respectar les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia
de covid-19.

Sudoku

Horòscops
Àries (21/3 al 20/4)
Mart en bon aspecte amb Plutó, porta una etapa
que pot resultar força fructífera pel que fa a la
feina i als projectes personals més ambiciosos.
Pot sorgir una inesperada atracció passional
amb una amistat.

l’alumnat dels centres educatius
que visiten el museu durant l’any.
A més, en una segona part, el llibre
dona protagonisme al món del
col·leccionisme local a través del
testimoni de diverses persones.

8
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DIJOUS 25 DE febrer

El pati del Museu Vallhonrat. / Arxiu

7

Cables perduts
Reflexió sobre el conflicte saharauia des d’una perspectiva
ambiental. El 24 i 26 de febrer a
les 18 h a la plaça Nova Estació.
El 25 de febrer a les 18 h a la pl.
Dr. Guardiet.
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2

De la copa al pinzell
Exposició d’obres pintades amb
vi. Al Celler.

Hora del conte: ‘Pum! COntes
d’una bruixa llaminera’
A càrrec de Sherezade. A les 18 h a
la Biblioteca. Per a infants de 4 a 8
anys. Inscripció prèvia.
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9
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8
4

Un nuevo resurgir
Mostra de Mujeres Creativas del
Vallès. A l’Antiga Estació.

Dimecres manetes
Servei d’autoreparació de petits
aparells elèctrics i electrònics. De
18 h a 21 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.
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Exposicions

····················································
DIMECRES 24 DE febrer

2
4
3
8
1
6
7
9
5

Teatre: ‘Veus que no veus’
A càrrec de Noël Olivé i Pepa Plana.
A les 20 h a La Sala. Preu: 15€ |
11,25€.

Història del Museu Etnogràfic
Vallhonrat de Rubí i del món del
col·leccionisme, l’art i la cultura a
través de la seva gent, aquest és el
títol del llibre que publica la Fundació Museu Vallhonrat coincidint
amb els 60 anys de l’inici de l’activitat a l’equipament cultural. Es
tracta d’un recorregut documentat
sobre la història del naixement del
museu, amb un marcat sentiment
d’identitat local i de protecció
històrica patrimonial.
El Museu Etnogràfic Vallhonrat, dirigit per Pere Vallhonrat, és
un espai amb més de 9.000 peces
exposades, un exemple museístic
que s’ha consolidat com un referent cultural i que ha rebut la
Creu de Sant Jordi per part de la
Generalitat de Catalunya.
La nova publicació relata la
història de la nissaga Vallhonrat,
la creació del museu per part dels
seus fundadors, Miquel Vallhonrat i Rosa Guiu, una ressenya a
determinades peces exposades
i un recull d’alguns dels fets més
destacats viscuts al museu. El
llibre inclou un espai dedicat a
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····················································
DiSSABTE 20 DE febrer

Música clàssica: ‘Les quatre estacions’
A les 19 h a la llibreria L’Ombra. A
càrrec de Vespres d’Arnadí i la violinista Lina Tur. A les 19 h a La Sala.
Preu: 15€|11,2€.

rEDACCIÓ
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Música clàssica
A càrrec de la pianista Cris Rabell.
A les 19.30 h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.

Teatre familiar: ‘The Postman (El
carter)’
A càrrec de Txema Màgic. A les 12
h a La Sala. Org.: La Xarxa. Preu:
6€ | 5€.

El Museu Vallhonrat celebra els 60 anys amb
la publicació d’un llibre sobre la seva història
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DiVENDRES 19 de febrer

patrimoni
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diUMENGE 21 DE febrer
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Esports

Divendres, 19 de febrer de 2021
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Atletisme | llançament

Natació | LLiga

Hugo García, campió de Catalunya
Doble victòria pels equips
masculins del Club Natació Rubí en llançament de disc Sub-20

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

Els dos equips sèniors masculins del Club Natació Rubí
(CNR) han aconseguit la victòria en la darrera jornada
de lliga. El Sènior Masculí
A es va imposar a Can Rosés al CN Premià amb un
còmode 18-12, un resultat
que consolida l’equip dirigit
per Rui Thiago com a primer

classificat. Els rubinencs tenen 25 punts i han sumat 8
victòries i un empat.
Pel que fa al Sènior Masculí B, també va jugar a casa
el seu partit corresponent
a la Primera Catalana. Els
jugadors de Dani Gómez
van sumar la seva segona
victòria després de superar

el CN Sabadell B per 9-6.
El Sènior Femení, per
la seva banda, tornarà a la
competició aquest dissabte
a les 18 h a la piscina del
Saragossa; mentre que el
Sènior Masculí A jugarà
contra el CN Granollers fora
de casa, el dissabte a les
16.15 h. / Natació Rubí

Diversos esportistes de la
Unió Atlètica Rubí (UAR) van
participar durant el darrer
cap de setmana en diferents
competicions esportives.
El resultat més destacat va
ser el que va obtenir Hugo
García R. en el Campionat
de Catalunya Sub-20 de
llançament.
El jove atleta rubinenc
va aconseguir proclamar-se
campió en llançament de
disc amb un llançament de
41,23 m, la seva millor marca personal. D’altra banda,
també va participar en el
control de pista coberta, on
va quedar en primer lloc en
els 200 m llisos, fent la seva
millor marca, 24.19. En els
60 m llisos va quedar en tercer lloc, amb 7.75; i també
en els 400 m llisos, amb un
temps de 54.86.
En el Campionat de Catalunya Sub-16, Martí Ardèvol va quedar en cinquè lloc
amb un llançament de 30,18
m i Estefany Ba, també va
ser cinquena, amb 26,95

m. Tots dos van fer la seva
millor marca amb el llançament de disc.
Controls en pista coberta
Pel que fa als controls de
pista coberta, en categoria
Sub-16, Aketza Sumell va
ser segon en salt d’alçada
amb 1,78 m, la seva millor
marca. També va quedar
primer en la seva sèrie dels
60 m llisos amb 8.21, el seu
millor temps. Adrián Macías
va quedar en primer lloc de
la sèria en els 3.000 m llisos
amb 9:52.35. Iván García va
fer dues millors marques,
en salt de llargada, on va
quedar segon amb 6 m, i
en llançament de pes, amb
9,53 m. Ferran Soler va ser
cinquè en salt de llargada i
Paula Haba, vuitena en la
mateixa prova, fent la seva
millor marca. Haba també
va quedar en sisè lloc en el
triple salt.
També van participar
en proves de control Sub16, Pol Moreno, que va ser

vuitè en els 60 m llisos, i
Mireya Castro, quarta en la
mateixa prova, que va fer el
seu millor temps. Gemma
Velázquez va ser vuitena
en llançament de pes, amb
millor marca.
En categoria Sub-20 en
el control de pista coberta,
en els 60 m llisos, Jan Vila
va quedar primer de la sèrie (7.67) fent el seu millor
temps. Ona Gombau va ser
segona amb 10.34 i Violeta
Vilches, tercera amb 10.97.
En els 200 m llisos, Gombau,
Vilches i Ainhoa Cordero
van quedar segones de la
seva sèrie, amb 28.64, 28.16
i 30.98, respectivament. Totes tres van fer el seu millor
temps.
En la mateixa prova,
Marc Malavé va ser cinquè;
Hugo Feijoó, sisè; Ramón
Bordes, quart; Sergi Blanes,
sisè; i Oriol Ardèvol, vuitè.
En els 400 m llisos, Wail
Afallad va quedar en quart
lloc i Ramón Bordes, en el
cinquè. / UAR

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

Anuncia’t

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

Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
Des de 1993 al teu costat!

