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El risc de rebrot de covid-19 baixa, però 
augmenta el nombre de persones inrgessades
rEDAcciÓ

La situació epidemiològica 
de Rubí ha millorat respecte 
a les darreres setmanes, 
quan el risc de rebrot va ar-
ribar fins al 756. Actualment, 
aquest marcador està en 
568, una xifra que continua 
sent molt elevada.

També s’ha rebaixat la 
velocitat de reproducció de 
la malaltia, l’Rt, que ara està 

sones més per covid-19 i en 
total ja són 149 defuncions a 
la ciutat pel coronavirus.

Entre el 10 i el 16 de 
gener, s’han detectat 240 
nous positius, el que vol dir 
una taxa de positivitat del 
9%, tres punts menys que 
la setmana passada. En el 
comptador global, des de 
l’inici de l’epidèmia, s’han 
contagiat 4.510 persones 
residents a Rubí.

Pel que fa a la campanya 
de vacunació, ja han rebut 
la primera dosi de la vacuna 
1.148 persones, 475 durant 
la darrera setmana. A més, 
tres persones han rebut la 
segona dosi de la vacuna i 
està previst que durant els 
pròxims dies totes les perso-
nes que viuen a les residèn-
cies de Rubí rebin aquesta 
segona dosi.

incidència a les escoles
Pel que fa a la situació escolar 
a Rubí, hi ha molta incidència 

en els grups escolars, fet 
que ha obligat a tancar 12 
grups. Els centres educatius 
afectats són les escoles pú-
bliques Ca n’Alzamora, Pau 
Casals i Montessori; les es-
coles concertades Maristes, 
Regina Carmeli, Balmes i 
Montserrat; i els instituts La 
Serreta, el Torrent dels Alous 
i La Serreta.

Segueixen les restriccions
El Procicat va decidir dime-
cres allargar les mesures 
restrictives actuals contra la 
pandèmia com a mínim fins 
al 7 de febrer. Això suposa 
que es manté el confinament 
municipal diari, el tancament 
dels centres comercials i de 
botigues de més de 400 me-
tres quadrats i dels comerços 
que no són essencials durant 
els caps de setmana.

A Catalunya, hi ha 2.800 
persones ingressades, de 
les quals prop de 600 són 
a l’UCI.

la segona dosi de la vacuna ha d’arribar a les residències durant els 
propers dies. / Generalitat

La Policia Local de Rubí va 
iniciar durant el passat cap 
de setmana un total de 
56 processos sancionadors 
relacionats amb infraccions 
de les normes de contenció 
de la pandèmia.

D’aquestes actuacions, 
27 persones van ser denun-
ciades en serveis de control 
de la limitació de la mobilitat 
entre municipis sense justi-
ficació i 16 infraccions més 
es van detectar en activitats 
vinculades al sector de la 

restauració i el comerç. A 
més, 13 persones van ser 
sancionades per infraccions 
relacionades, sobretot, amb 
les limitacions de mobilitat 
nocturna.

El cos policial també ha 
actuat aquest diumenge en 
una celebració il·legal que 
superava les limitacions 
d’aforament i incomplia les 
normes sanitàries. L’acció 
s’ha saldat amb 12 persones 
denunciades entre assistents 
i organitzadors. / DdR

la Policia local denuncia 12
persones que estaven
celebrant una festa il·legal

El Departament de Salut ha 
comunicat que es farà un 
test ràpid d’antígens (TAR) 
a tots els ciutadans que 
visitin persones que viuen 
en centres residencials. Si 
el resultat del cribratge és 
positiu, no s’autoritzarà la vi-
sita i es derivarà el familiar al 
CAP. Es tracta d’una mesura 
per frenar el creixement de 
contagis de covid-19 durant 
aquesta fase en què hi ha 
una alta transmissió comu-
nitària.

D’altra banda, Salut tam-
bé ha posat en marxa un 
cribratge universal amb PCR 
a tots els residents de gent 
gran o de persones amb dis-
capacitat. També es manté 
el cribratge als professionals 
que treballen en aquestes 
residències amb una perio-
dicitat setmanal.

Pel que fa a les sortides 
curtes de les residències, 
aquestes s’han suspès, de 
moment, durant quinze 
dies. / DdR

Es farà un test d’antígens a 
totes les persones que visitin 
les residències de gent gran

a 0,97, per sota de l’1, el que 
significa que la malaltia no 
està en expansió.

Pel que fa a la incidència 
acumulada en els darrers 
catorze dies, aquesta ha 
augmentat fins a 624. A més, 
s’ha incrementat el nombre 
de persones ingressades en 
els hospitals, que en aquests 
moments és de 41 persones. 
En aquesta darrera setmana, 
també han mort dues per-
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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

reDAcció

Un total de 14 alcaldes 
del Vallès Occidental han 
denunciat talls reiterats 
d’electricitat en diversos 
punts dels seus municipis 
i la manca de resposta de 
la companyia distribuïdora 
del fluid elèctric, Endesa, 
davant aquesta problemà·
tica que estan patint molts 
veïns en plena onada de 
fred i també molts comer·
ciants durant la campanya 
de Nadal i la de rebaixes. 
En una roda de premsa 
conjunta, els màxims res·
ponsables municipals han 
exposat aquesta situació i 
han denunciat la manca de 
manteniment de les instal·
lacions elèctriques.

El president del Con·
sell Comarcal i alcalde de 
Castellar, Ignasi Giménez, 
va explicar que “els talls de 
llum al Vallès Occidental no 
són una situació puntual 
en moments d’alta deman·
da elèctrica, sinó que han 
afectat i afecten diferents 
municipis”. Giménez va in·
sistir que la situació s’ha 
agreujat per la pandèmia i 
davant una major deman·
da d’energia per les baixes 

Alcaldes de la comarca denuncien els reiterats 
talls de llum que estan patint diversos municipis

El centre ha patit una desena d’incidències amb el subministrament 
durant els últims dos mesos. / Arxiu

temperatures: “Des de la 
comarca, exigim un millor 
manteniment de les instal·
lacions elèctriques, no no·
més correctiu, sinó també 
preventiu, perquè aquestes 
situacions no passin en el 
futur”.

Els alcaldes han acor·
dat reactivar la Taula de 
pobresa energètica, creada 
el 2016 per “demanar que 
les companyies elèctriques 
afectades expliquin quina és 
la planificació d’inversió”.

talls de llum reiterats a 
Rubí
Durant el darrer any a Rubí 

Rubí, Ana M. Martínez, que 
ha afegit que això provoca 
“una situació molt difícil per 
a moltes famílies”, especial·
ment pel fred.

Segons l’Ajuntament, 
el consistori s’ha posat en 
contacte amb Endesa en 
múltiples ocasions per de·
manar solucions de caràcter 
urgent, reclamant informes 
sobre la situació real, sense 
èxit. “Exigim a la companyia 
que la receptivitat per es·
coltar·nos i poder treballar 
aquesta situació sigui la 
què s’espera i ens sumem 
a la reivindicació col·lectiva 
per reclamar millores a la 
xarxa”.

Afectació
L’afectació més important 
dels talls de llum ha estat al 
centre de la ciutat, amb deu 
incidències en els últims 
dos mesos, totes en horari 
comercial i durant força 
temps. Al Mercat s’han 
produït tres incidències en 
el darrer mes i en el darrer 

s’han produït diferents talls 
de llum, alguns dels quals 
han generat situacions molt 
complicades als comerci·
ants i als veïns. Al centre, 
aquesta situació fa anys que 
es repeteix durant l’època 
de Nadal, afectant els co·
merços i els negocis de la 
zona. “La ciutat ha tingut 
talls intermitents, que s’han 
allargat en el temps en un 
eix comercial molt impor·
tant com és el centre de la 
ciutat. Però en els darrers 
dies també se n’han produït 
altres, de molta durada, a 
diverses urbanitzacions”, 
ha explicat l’alcaldessa de 

L’AUP demana que es multi a Endesa 
per no certificar l’energia verda
reDAcció

Endesa, a més de ser la com·
panyia que subministra la 
llum al territori català, és 
també l’empresa encarre·
gada de gestionar l’energia 
elèctrica a l’Ajuntament de 
Rubí i segons denuncia l’Al·
ternativa d’Unitat Popular 
(AUP), la companyia elèctrica 
estaria incomplint el contrac·
te vigent amb el consistori.

Endesa és qui subminis·
tra l’energia a 900 municipis 
catalans a través de contrac·
tes per un valor aproximat 
de 800 milions d’euros. A 
canvi, la companyia es com·
promet a atorgar un preu fix 
i al subministrament d’ener·
gia 100% renovable. És en 
aquest darrer aspecte que la 
formació assembleària creu 
que la companyia incompleix 
el contracte signat.

“Només l’energia sub·
ministrada a l’Ajuntament 

de Rubí durant l’any 2017 té 
garantia d’origen renovable”. 
Segons l’AUP, Endesa està 
enviant anualment un cer·
tificat d’energia verda abans 
de subministrar aquesta 
energia, és a dir, abans de 
vendre·la i no la certifica 
la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, 
l’única que pot certificar 
l’origen de l’energia, com sí 
va fer el 2017.

D’altra banda, la forma·
ció apunta que ha detectat 
una possible sobrefacturació 
en els comptadors de la llum 
que pot suposar un sobre·
cost de 20.000 euros a l’any 
per aquest concepte.

Per tot plegat, l’AUP pre·
sentarà al Ple una moció per 
tal que es confirmi l’origen 
renovable de l’energia sub·
ministrada i, si no es pot 
comprovar, aplicar la sanció 
per falta greu contemplada 
en el contracte, el 0,75% de 

la facturació.
A més, la formació po·

lítica ha tornat a demanar 
que el contracte energètic 
del consistori es divideixi en 
lots per tal d’obrir el concurs 
i trencar el monopoli actual 
de les grans empreses sub·
ministradores.

Treballadors subcontrac-
tats
D’altra banda, l’AUP també 
presentarà al Ple una moció 
per demanar que es millorin 
les condicions de treball de 
les persones subcontracta·
des en els serveis municipals. 
El 2020 una sentència del 
Tribunal Suprem va marcar 
que els contractes temporals 
no poden estar lligats a la du·
rada de contractes o conces·
sions de servei de l’empresa. 
La formació proposa que les 
empreses que treballen per 
l’Ajuntament de Rubí regula·
ritzin aquesta situació.

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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any, s’han produït més de 
cinc talls a Les Torres i més 
de deu la zona de la plaça 
Doctor Pearson. Al 25 de 
Setembre s’han produït 
més de dos talls, a Can Mir, 
més de tres i a La Llana, 
més de dos. A més, durant 
el darrer mes, s’han produït 
talls intermitents de més de 
3 hores a Can Solà.

Per aquest motiu, l’As·
sociació de Comerciants, 
Serveis i Restauració de Rubí 
fa setmanes que denuncia 
la situació, que es va agreu·
jar durant la campanya de 
Nadal. Des de l’entitat, ex·
pliquen que són molts els 
dies que han patit aquestes 
interrupcions, algunes vega·
des de quatre o cinc hores 
de durada i en algunes oca·
sions, amb talls de llum que 
han durat tot el dia. D’altra 
banda, l’entitat també vol 
denunciar la resposta que 
els ofereix Endesa habitual·
ment: “Per defecte ens res·
ponen que es tracta d’una 
avaria particular i que si 

han de desplaçar un tècnic, 
haurem d’abonar 80 euros 
per aquest concepte. No·
saltres sabem perfectament 
que som molts els afectats, 
tant comerços com veïns”. 
També l’entitat Autònoms 
de Rubí fem Pinya lamenta 
la situació, que impedeix 
als comerciants atendre els 
seus clients amb normalitat 
i oferir bé el servei.
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convoquen per dilluns una manifestació 
per exigir millores en la sanitat pública

rEDAcciÓ

Rubí Sanitat i l’assemblea del Mo-
viment per unes Pensions Públi-
ques Dignes de Rubí han convocat 
una manifestació el dilluns 25 de 
gener a partir de les 12 h davant 
del CAP Mútua de Terrassa per exi-
gir millores en la sanitat pública. Es 
tracta d’una convocatòria que es 
fa també en altres localitats pro-
peres, com Castellbisbal, Vilade-
cavalls, Ullastrell, Terrassa o Sant 
Cugat, i que pretén “denunciar la 

precarietat de la sanitat pública 
i especialment la gestionada per 
Mútua de Terrassa” a través de 
convenis amb el Departament 
de Salut.

Mútua de Terrassa gestiona un 
dels CAP de la ciutat i un dels hos-
pitals de referència dels rubinencs, 
l’Hospital Mútua de Terrassa.

El Moviment per unes Pensi-
ons Públiques Dignes de Rubí, que 
es reuneix tots els dimarts al matí 
a la plaça de Catalunya, ha decidit 
unir-se a aquesta mobilització el 

dilluns 25 de gener, que, a més, co-
incideix amb una jornada de lluita 
del moviment de pensionistes. En 
aquest àmbit, el col·lectiu reivindi-
ca una millora de les pensions en 
el marc del debat sobre el Pacte 
de Toledo.

Per tot plegat, els dos movi-
ments, que fa mesos que treballen 
de forma conjunta a la ciutat, han 
decidit avançar a dilluns la seva 
assemblea, que serà prèvia a la 
manifestació, a les 10.30 h davant 
l’Ajuntament.

xxxxx

rEDAcciÓ

L’Ajuntament de Rubí ha obert 
aquest dijous una consulta pú-
blica prèvia a l’elaboració de les 
bases de subvenció per als casals 
d’estiu. Les persones i entitats 
vinculades a aquesta matèria 
poden fer les seves aportacions 
durant deu dies hàbils a través 
de la plataforma digital participa.
rubi.cat. 

Les noves bases canviaran 
el model de subvenció: fins ara 
el consistori subvencionava les 
entitats organitzadores dels ca-
sals d’estiu i, a partir d’ara, se 
subvencionarà directament les 
famílies usuàries amb la voluntat 
de garantir que tots els nens i 
nenes de la ciutat tinguin accés a 
les propostes, independentment 
de la capacitat econòmica de les 
seves famílies. 

Així, per promoure la igualtat 
d’oportunitats dels infants i ado-
lescents, s’elaborarà un nou mo-
del de subvenció que, mantenint 
el suport a les activitats de lleure 
a l’estiu, adreci els recursos eco-
nòmics a les famílies que tinguin 
major dificultat per assumir el 
cost dels casals.

Des de l’any 2006, l’Ajunta-
ment de Rubí, dona suport a les 

entitats, associacions de famílies 
d’alumnes i centres d’esplai, que 
han organitzat Casals d’Estiu a 
través de diferents models de 
subvenció i a partir dels diferents 
serveis municipals que n’han tin-
gut la responsabilitat: Joventut, 
inicialment i Educació, després.

Tradicionalment, els Casals 
d’Estiu es duen a terme a les es-
coles públiques del municipi per 
garantir espais de qualitat per a 
la realització de les activitats i 
el consistori, com a titular dels 
equipaments educatius, vetlla 
perquè l’oferta sigui adequada 
i s’atenguin les normatives per-
tinents. 

Segons el consistori, amb la 
redacció de les noves bases de 
subvenció dels ajuts per a facili-
tar l’accés dels infants als Casals 
d’Estiu es pretén disposar d’un 
marc normatiu per incrementar 
les opcions d’accés a l’educació 
en el lleure i la igualtat d’opor-
tunitats, gràcies a una regulació 
clara i senzilla. 

Les bases establiran les condi-
cions tècniques i administratives 
per a l’atorgament de la dotació 
econòmica en funció dels ingres-
sos de cada família, per promoure 
així un suport específic per a qui 
més ho necessiti.

El consistori obre la consulta prèvia a 
les subvencions dels casals d’estiu

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

· 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.

´

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

%

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar.
SERVEI A 

TOT EL VALLÈS
GARANTIA

100Si buscas calidad, precio y 
atención ¡En NewHomePc 

está la solución!

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

www.newhomepc.net

La manifestació tindrà lloc a les 12 h davant el CAP Mútua Terrassa. / Arxiu



Divendres, 22 de gener de 2021ActuAlitAt 5
Rubí segueix guanyant 
població i tanca la dècada
amb 5.000 nous habitants
ReDAcció

El ritme de creixement de 
Rubí continua a l’alça des-
prés d’haver tancat el 2020 
amb 1.127 nous habitants 
respecte a l’any anterior, 
segons les dades de l’Ides-
cat. En la darrera dècada, 
la ciutat ha guanyat 5.000 
veïns, alentint així un crei-
xement sostingut que es 
va accelerar entre el 2000 
i el 2010, un factor que es 
va produir també en altres 
municipis de l’entorn.

L’any 2000, la ciutat de 
Rubí tenia un padró de 
58.646 habitants, que el 
2010 s’havia multiplicat fins 
als 73.591 habitants. Entre 
el 2010 i el 2020 aquest 
creixement ha continuat, 
però amb un ritme molt 
més baix fins a arribar als 

78.591 rubinencs amb què 
s’ha tancat el darrer any.

Curiosament, el muni-
cipi veí de Sant Cugat, que 
l’any 2000 registrava una 
població inferior a la de 
Rubí, de 52.654 habitants, 
ha crescut més del doble i 
ara té un padró de 92.977 
habitants, molt per sobre 
del Rubí.

Pel que fa al sexe dels 
habitants de la ciutat, des 
que el 1998 es registren les 
primeres dades, Rubí sem-
pre ha tingut una població 
majoritàriament masculina, 
una tendència que es va 
començar a revertir l’any 
2013 i actualment hi ha més 
dones que homes residents 
al municipi. Així, el 2020 es 
tanca amb 39.702 dones 
davant els 38.889 homes 
que viuen a Rubí.

Oficina Información 
Ctra. Terrassa 34 - Rubí

655.826.437
www.rubicentro.es

Gairebé 500 infants vulnerables 
reben joguines de la creu Roja
ReDAcció

La col·laboració entre Creu 
Roja, els Serveis Socials de 
l’Ajuntament i l’entitat Cà-
ritas ha permès que 490 
infants de famílies rubinen-
ques amb pocs recursos eco-
nòmics hagin pogut rebre 
joguines aquest Nadal.

Cada any, Creu Roja or-
ganitza una campanya amb 
l’objectiu que cap infant es 
quedi sense joguines durant 
les festes de Nadal. Les fa-
mílies destinatàries són de-
rivades pels Serveis Socials, 
per l’entitat Càritas i per la 
mateixa Creu Roja. Enguany, 
entre donacions de joguines 
i aportacions econòmiques 
per comprar-ne, se n’han 
pogut reunir gairebé 3.000, 
de les quals se n’han acabat 
repartint 2.450 entre un to-
tal de 275 llars de la ciutat. 
La resta s’han guardat com 
a estoc de cara a la següent 
campanya.

En molts casos, les jogui-
nes provenen d’empreses 
i entitats que, un temps 
abans de l’inici de la cam-
panya, ja mobilitzen els 
seus equips per reunir els 
donatius. Durant el mes de 
desembre, Creu Roja es de-
dica a passar per totes elles 
per fer-ne la recollida.

Aquest any, per la situ-
ació excepcional de pandè-
mia, l’organització va haver 
d’habilitar un espai especial 

al seu local per mantenir 
les joguines en quarantena 
abans del seu lliurament. Un 
cop passats aquests dies de 
precaució, i tenint en comp-
te una classificació prèvia 
per edats, els jocs es van 
organitzar en lots que inclo-
ïen dues joguines principals, 
alguna de secundària i algun 
complement. Les famílies els 
van poder passar a recollir 
amb cita prèvia.

Totes les joguines dis-
tribuïdes per Creu Roja són 
noves, tenen un perfil edu-
catiu i no són ni bèl·liques ni 
sexistes. A més, la campanya 
prioritza que fomentin el joc 
col·lectiu i cooperatiu.

Recollida de joguines de
segona mà
Aquesta iniciativa comple-
menta l’acció de recollida 
de joguines de segona mà 
‘Encara poden donar molt 
de joc!’ que impulsa el Ser-
vei Educatiu de Residus de 
l’Ajuntament amb el suport 
de l’entitat ASAV. En aquest 
cas, es tracta d’una iniciativa 
solidària però també medi-
ambiental, ja que evita que 
recursos que encara tenen 
vida útil vagin a parar a 
l’abocador. 

Dins d’aquesta campa-
nya, enguany s’han recollit 
un total de 380 quilos de 
jocs que han anat a parar a 
300 nens i nenes d’entre 0 
a 12 anys.



Reprenen el projecte Alcaldia als 
barris, però en petit format
REDACCIÓ

Des de fa unes setmanes, 
l’Ajuntament ha tornat a 
posar en marxa el projecte 
Alcaldia als barris, una inici-
ativa amb la qual el govern 
local vol apropar l’equip 
d’Alcaldia a la ciutadania per 

facilitar l’escolta, el diàleg, el 
coneixement mutu i la parti-
cipació activa de les perso-
nes, entitats i empreses del 
municipi. En aquesta nova 
etapa, el format del projecte 
s’ha hagut d’adaptar a les 
mesures de seguretat per 
prevenir la covid-19.

En aquest sentit, s’ha re-
duït el nombre de persones 
assistents a les diferents reu-
nions ─respectant la distància 
de seguretat interpersonal i 
fent especial èmfasi en una 
bona higiene i desinfecció de 
mans─ i, en alguns casos, es 
realitzen de forma telemàti-

Una de les trobades va ser amb el CEB Sant Jordi. / Ajuntament

L’Ajuntament reparteix un llibret a les 
escoles sobre la realitat de les persones 
amb diversitat funcional 
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha començat a 
distribuir el llibret ‘Persones 
essencials’, que recull, en un 
format adaptat als infants, 
el manifest de l’última edi-
ció del Dia Internacional de 
les Persones amb Diversitat 
Funcional. La publicació es 
farà arribar a l’alumnat d’in-
fantil i primària de les 19 
escoles públiques i concer-
tades de la ciutat, i també 
se’n destinaran exemplars 
a les entitats que treballen 
en l’àmbit de la diversitat 
funcional.

El 3 de desembre, Rubí 
va commemorar el Dia In-
ternacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional 
amb una programació adap-
tada a la situació de pandè-
mia, que incloïa la difusió 
del tradicional manifest en 
format audiovisual. El text, 
elaborat per les entitats i 
serveis de l’àmbit sota el 
lema ‘Persones essencials’, 
es va acompanyar de la seva 
traducció en pictogrames 
gràcies a la col·laboració 
de RubíTEA. “El resultat va 
ser especialment emotiu i, 

La ciutat va commemorar el Dia Internacional de les persones amb diversitat funcional. / Arxiu

sobretot, efectiu a l’hora 
de transmetre com viuen i 
com se senten les persones 
amb diversitat funcional. 
Per això vam pensar que 
seria bona idea conver-
tir-lo en un petit llibret 
de fàcil comprensió per 
als més joves”, ha explicat 
la regidora de Programes 
Sectorials, Yolanda Ferrer, 
qui ha afegit: “Si volem un 
Rubí plenament inclusiu, 
és indispensable treballar 
en la sensibilització de les 
futures generacions”.

El llibret s’obre amb 
una presentació de l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez. A 

continuació, es pot llegir el 
text íntegre del manifest 
il·lustrat amb pictogrames, 
que faciliten la lectura de 
les persones amb trastorn 
de l’espectre autista i dels 
infants més petits. La pu-
blicació es tanca amb una 
breu presentació de totes 
les entitats i serveis de l’àm-
bit, que són coautores del 
text: APDIR, l’AFA del Centre 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol, l’Associació L’Estel, 
AVAN, el Club Escola de Fut-
bol Can Mir, el Club Esportiu 
Horitzó, DAPSI, Font del 
Ferro, la Llar Ca n’Alzamora, 
l’ONCE, RubíTEA i el Servei 

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

NUEVA 
TEMPORADA

Otoño - Invierno

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

¡NOVEDAD!

ca. Les persones o entitats 
que vulguin trobar-se amb 
l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, han d’omplir el formulari 
de contacte que trobaran a la 
web municipal.

Recentment, en el marc 
d’Alcaldia als barris, l’alcal-
dessa es va reunir amb l’Asso-
ciació de Veïns de Sant Jordi 
Parc, amb el CEB Sant Jordi, 
amb veïns de la zona Onze de 
Setembre i amb l’Associació 
de Veïns Portal de Ca n’Oriol. 
Durant el període de Nadal, 
van visitar diferents comer-
ços de la zona centre i de Les 
Torres i la propera setmana 
visitaran la urbanització de 
Can Solà i la Zona Nord.  

Després d’aquestes re-
unions, s’elaborarà el pla 
d’actuació, s’executaran les 
accions i es retrà compte 
amb la ciutadania d’aquelles 
actuacions que s’hagin dut 
a terme.

de Rehabilitació Comunità-
ria en Salut Mental.

La commemoració del 
Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat 
Funcional 2020 va ser es-
pecial ja que, durant l’any 
passat, la pandèmia va tenir 
un gran impacte en el col-
lectiu de les persones amb 
discapacitat. La situació 
d’aïllament, especialment 
durant els primers me-
sos de confinament, els va 
portar a un trencament de 
les seves rutines diàries, 
tan necessàries per al seu 
procés de creixement i au-
tonomia personal.

Divendres, 22 de gener de 2021 ACtuAlItAt6
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Bon any i solidari 2021

El nostre treball de sensibilització a Rubí, 
envers la solidaritat i la cooperació amb el 
tercer món, ha sofert aquest any una forta 
davallada de les activitats que generalment 
portem a terme. 

El con nament primer i les limitacions que ens ha 
imposat la pandèmia ens ha obligat a fer una certa 
retirada a l’hora d’organitzar activitats, tant en espais 
oberts com en espais tancats. Veient que l’assis-
tència estava certament bastant compromesa per 
les condicions pandèmiques, vàrem decidir, en un 
moment determinat, frenar les accions esperant cir-
cumstàncies millors. La ciutadania en general hem 
patit molt amb aquesta situació i consideràvem que 
calia preservar les activitats per altres moments més 
idonis, no obstant hem volgut estar en la línia de no 
perdre tot el contacte amb la població i en aquest 
sentit hem realitzat un seguit d’actuacions que més 
avall expliquem.

Vàrem iniciar l’any amb tota la il·lusió amb que 
s’encaren els nous anys, però de seguida la realitat va 
tirar enrere les nostres activitats que havien quedat 
concretades en el “Pla de treball per l’any 2020” apro-
vat a l’assemblea general realitzada el 8 de febrer. Les 
activitats programades i aprovades eren les següents:

• Continuar amb les concentracions mensuals, 
tots els quarts dijous de cada mes, dins de la 
campanya “Rubí per la Pau”.

• Celebrar els vint-i-cinc anys+1 de Rubí Solidari.
• Mantenir les relacions amb UCFR i la Plataforma 

Aturem la Guerra.
• Ipulsar i donar suport al programa “Vacances en 

Pau amb el Sàhara Occidental”.
• Fer campanya per l’Objecció Fiscal a la Despesa 

Militar.
• Realitzar el XIX Curs de Cooperació i Solidaritat 

Internacional.
• Pintar nous murals en defensa dels DDHH.
• Adherir-nos i recolzar la campanya “Desmilitarit-

zem l’Educació”.

www.rubisolidari.com
facebook.com/rubisolidari

C/ Orso, 2 · 08191 RUBÍ
info@rubisolidari.org

• Impulsar la col·laboració amb els instituts sobre 
serveis comunitaris, mitjançant un conveni amb 
el Departament d’Ensenyament

La realitat de la pandèmia de la COVID-19 ens va 
fer rebaixar les expectatives i en realitat el nostre pla 
de treball es va reduir considerablement arribant a 
un acord, en una reunió al mes de juliol, de reduir les 
activitats, no obstant detallarem algunes de les rea-
litzades.

Al gener, dins de la campanya “Desmilitaritzem 
l’Educació”, vàrem iniciar la publicació de tres espais 
de publicitat al Diari de Rubí amb la voluntat de tirar 
endavant tota una campanya en l’àmbit escolar que es 
va haver de paralitzar per la situació de la COVID-19.

El mes de febrer vam dur a terme l’acte de “Rubí 
per la Pau” parlant de “Que passa a l’Iraq”. Va parti-
cipar la refugiada Iraquiana Hanan Jasima Khamas 
que exposà la greu situació en què ha quedat el país 
i les manifestacions populars que en aquell moment 
s’estaven duent a terme. 

“Voluntaris per la llengua”, un grup de recent in-
corporació a Rubí Solidari, ha portat a terme durant 
tot l’any, amb les limitacions de la pandèmia, la seva 
activitat. Un article de la Joan en aquesta mateixa re-
vista ho explica amb més profunditat.

Es va continuar amb el conveni amb el Departa-
ment d’Ensenyament de seguiment de “Joves d’Insti-
tut”. També trobareu una petita nota explicativa.

Hem continuat col·laborant amb altres entitats 
de la ciutat com el “Pla de Xoc Social”, el “Banc d’Ali-
ments ASAV”, amb una aportació econòmica de 
1200€ per la COVID-19 i “Rubí Acull” per aconseguir 
que es facilités l’empadronament a persones immi-
grades. En aquest sentit s’han aconseguit èxits im-
portants, no tants com voldríem, però estem en el 
bon camí gràcies també a la col·laboració del Regidor 
del Servei de Ciutadania; de Solidaritat i Cooperació 
Internacional; de Participació Ciutadana; de Memòria 
Històrica i de Transparència de l’Ajuntament de Rubí. 
Veureu un article en aquesta revista.

S’han donat suport a altres iniciatives a escala 
general de Catalunya per la lluita contra el feixisme, 
UCFR, contra les guerres; Plataforma Aturem la Guerra, 
i en el tema de la immigració en la campanya “Una altra 
Europa és possible” d’Estop Mare Mortum.

Després del trencament de la treva entre el Marroc i 
la Republicà Àrab Sahrauí Democràtica el passat octu-
bre, vàrem adherir-nos conjuntament a 350 entitats de 
Catalunya al manifest de suport al Sàhara Occidental, 
al mateix temps vam convocar una concentració da-
vant l’ajuntament de Rubí el dia 10 de desembre reivin-
dicant “Ara i sempre la llibertat del poble Sahrauí”.

 Amb el poble Sahrauí vàrem col·laborar amb el 
projecte “Goteo” Covíd, Sàhara, per aliments als campa-
ments de refugiats del Sàhara per un import de 600€. 
Durant tota l’etapa de con nament de la COVID-19 

i davant de la manca de material bàsic per a les perso-
nes i el personal sanitari vàrem participar conjuntament 
amb altres entitats en la compra de teixits per valor de 

1.198€ així com la gestió per la donació de matèries pri-
meres en aproximadament 5.000 metros de teixits per 
la realització de mascaretes EPIS per a diferents hospi-
tals, i altres estris necessaris per a un millor funciona-
ment de les persones que es trobaven amb necessitats, 
tota aquesta tasca es va poder fer per la col·laboració 
amb ASAV, altres grups de voluntaris i per les aportaci-
ons econòmiques dels socis de Rubí Solidari.

• Continuar el treball per facilitar l’empadronament 
de persones immigrants.

• Impulsar a “Voluntaris per la Llengua” (grup d’al-
fabetització de Rubí).

Cinc temes han continuat pendents sense po-
der-se realitzar: 

1.  La celebració dels vint-i-cinc anys + 1 de Rubí So-
lidari, suspès el 2019 per la sentència dels presos 
polítics i aquest any per la pandèmia.

2.  El programa vacances en Pau (veure article en 
aquesta revista). 

3.  La campanya d’objecció scal a la despesa militar.
4.  La pintada de murals per recordar la declaració 

universal del DDHH. 
5.  El XIX curs de “Cooperació i Solidaritat Internaci-

onal”, curs que a partir d’aquest any es passarà 
a denominar “Curs de Cooperació i Solidaritat In-
ternacional Sebastià Colomer”, en record al com-
pany Sebastià que ens va deixar el 22 de març a 
causa de la COVID 19.

Malgrat que pensàvem iniciar aquest 2021 d’una 
manera més normalitzada, podem constatar que enca-
ra durant uns mesos ens podem trobar en situacions 
complicades per reprendre les activitats. Esperem que 
la situació millori el més aviat possible, mentre tant us 
seguirem mantenint informats.

Rubí, desembre 2020.
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Alfabetització

El teixit social de Rubí inclou un gran nú-
mero de grups i moviments autogestio-
nats no-governamentals creats per en-
frontar diferents necessitats i qüestions 
de l’àmbit social. Aquests grups tenen un 

gran valor per la nostra ciutat. Per una banda, com 
a iniciatives “grassroots” (de base) identi quen 
qüestions i necessitats socials i mobilitzen els 
seus recursos per fer-les visible i per altra banda 
realitzen accions directes, moltes vegades realit-
zades per persones voluntàries.

Una de les iniciatives de voluntariat organitzat 
per diverses entitats de Rubí, son les sessions de-
dicades a l’aprenentatge i pràctica de llengua cas-
tellana i catalana per a persones adultes immigra-
des. Aquestes iniciatives responen a la detecció 
per part d’entitats locals d’una demanda creixent 
per part dels seus usuaris immigrants per la seva 
formació en competències bàsiques de llengua 
castellana i català. Aquestes competències son 
imprescindibles per la plena participació de les 
persones immigrades a la vida social de la nostra 

ciutat així com per poder exercir els seus drets i 
deures com a ciutadans. L’oferta o cial de forma-
ció de llengua per a persones adultes immigrades 
a Rubí és limitada, i per aquest motiu s’han anat 
desenvolupant aquestes activitats tant a espais 
municipals (biblioteca i Ateneu) com a espais 
d’entitats no governamentals, estant aquestes ac-
tivitats sempre a càrrec de persones que ofereixen 
el seu temps i esforç d’una forma desinteressada.

El grup de voluntàries per la llengua de Rubí 
Solidari és un d’aquests grups. Som un petit grup 
de dones de Rubí que coordina sessions de apre-
nentatge i pràctica de castellà i català amb  per-
sones immigrades de països de origen molt diver-
sos, però tots amb el desig de practicar i millorar 
la seva capacitat de comunicar-se en castellà i ca-
talà. Les voluntàries tenen experiències variades 
en ensenyament de llengua i cadascúna orienta 
les sessions d’una manera més o menys estruc-
turada, però sempre amb l’objectiu de fomentar la 
pràctica i aprenentatge de la llengua. Cada volun-
tària adapta la seves sessions a les necessitats 

de les persones que assisteixen, sempre intentant 
facilitar aspectes pràctics, com anar a comprar o 
anar al metge, però a la vegada crear un espai de 
acollida que facilita la creació de lligams de co-
neixement, respecte i amistat entre tots els parti-
cipants. Es un espai d’aprenentatge i ajuda on es 
pot parlar i compartir experiències i coneixements 
sobre temes i preocupacions comunes com ara 
qüestions relacionades amb l’habitatge, la regu-
larització migratòria així com  descobrir aspectes 
de la cultura local de Rubí. Es important remarcar 
el valor d’aquest espai com a punt de contacte in-
tercultural on les voluntàries també aprenen. Les 
sessions ofereixen a les voluntàries l’oportunitat 
de conèixer personalment persones immigrades, 
les seves experiències i les problemàtiques que 
sovint han d’afrontar. Es tracta d’un espai ideal per 
fomentar valors solidaris, de mutual respecte i an-
tiracistes. 
Apro tant els programes del servei comunita-

ri dels estudis de l’ESO i amb el objectiu de com-
partir els bene cis d’aquesta experiència amb una 
població jove, l’any passat es va incorporar una 
nova gura al nostre “equip” de voluntaries. En un 
projecte pilot, dos alumnes de l’Institut Estatut es 
van sumar a les sessions com a ajudants a l’aula. 
L’experiència es va tallar pel con nament, però a 
les sessions realitzades, els alumnes es van mos-
trar molt implicats tant a la tasca d’ensenyament 
de la llengua com a la creació de un ambient distés 
i respectuós amb totes les participants.  

A partir de març de 2020, l’arribada de la pan-
dèmia de COVID19 ha impossibilitat la continuació 
dels cursos. Malgrat aquest fet, la demanda per 
“classes de llengua” va en augment cada dia. Unes 
poques sessions s’han realitzat durant l’estiu i la 
tardor, però encara en fan falta moltes més. Ac-
tualment tenim espais disponibles i tenim molta 
demanda per classes. A partir de la primavera, a 
mesura que la pandèmia estigui controlada i amb 
les mesures de prevenció apropiades, esperem po-
der continuar amb aquesta tasca. Si esteu interes-
sats en ajudar com a voluntaris/ies, podeu posar 
vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça 
electrònica  de Rubí Solidari: info@rubisolidari.org

Rubí Solidari és una Organització no Governamental (ONG) que treballa per la 
defensa i el desenvulupament dels valors de la cooperació, la solidaritat, la justícia, 
la pau, la convivència i la sostenibilitat en el món. Per això fem campanyes de 
sensibilització i informacií a Rubí. Els nostres objectius son:

·  Treballar per a la solidaritat i la cooperació amb els pobles del tercer món junt amb els 
altres grups i persones de rubí que estiguin interessades en aquesta tasca.

·  Sensibilitzar la ciutadania de rubí sobre la situació de desigualtat, catàstrofes 
naturals i vulneracions dels Drets Humans que pateix la humanitat.

·  Potenciar els agermanaments que hi ha entre Rubí i altres ciutats del món:
 Ocotal (Nicaragua), Güelt (Sàhara Occidental), padahuel (Xile) i Boyeros (Cuba).
· Promoure la informació a un millor coneixement de l’estat del món.
·  Augmentar la conciència i les actituts solidàries de la ciutadania de Rubí.
·  Donar suport a les actuacions a favor de la solidaritat, la justícia, la convivència i 

la defensa dels drets humans arreu del món.

Rubí Solidari, C/ Orso, 2 · 09191 Rubí (Bcn) · info@rubisolidari.org · www. rubisolidari.org

Nom i cognoms: ............................................................................................
Adreça: .........................................................................................................  
Població: ........................................................................C.P.: ........................
Telèfon:.........................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................
núm. de compte:_____/ ________/ ________/ ______________________________________
Titular del compte: ........................................................................................
Banc/Caixa: ...................................................................................................
    Vull fer una aportació única de  ..........................euros
    Vull fer una aportació anual de  ..........................euros

SI, VULL ASSOCIAR-ME A RUBÍ SOLIDARI
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Sahara

Durant l’últim trimestre del 2020, la situa-
ció del con icte sahrauí ha sigut modi -
cada: després de 29 anys de no-agres-
sió entre el govern sahrauí de la RADS 
i el Regne del Marroc, s’ha trencat l’alto 

al foc. El fet que va causar aquesta situació va ser 
traspassar la bretxa il·legal del Guerguerat per part 
de les tropes del Regne del Marroc el passat 13 de 
novembre, per desallotjar manifestants sahrauís. 

Aquesta situació va ser el desenllaç dels 23 
dies de manifestacions pací ques per desenes 
d’activistes sahrauís a la bretxa il·legal del Guer-
guerat. Aquest espai es situa al sud dels territoris 
alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que 
uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Maurità-
nia, en la divisió entre els territoris ocupats i alli-
berats. En aquestes manifestacions reclamaven la 
 de l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Oc-

cidental tallant la carretera, on només es deixava 
passar a civils o emergències sanitàries.

La nit del 13 de novembre, les tropes del Reg-
ne de Marroc, traspassen la bretxa il·legal del 
Guerguerat i desallotgen violentament als mani-
festants sahrauís. A causa d’aquesta situació, el 
govern de la RADS va respondre amb una mani-
obra militar i declarant el trencament de l’alto al 
foc i avisant d’una escalada militar al Sàhara Oc-
cidental que podia desencadenar en una guerra.

Arran dels fets anteriors, es van fer una multitud 
d’actes a Catalunya reclamant a les administracions 
un posicionament clar respecte el con icte i que 
assumissin la responsabilitat del govern espanyol 
com a potència administradora. També, es dema-
na a la societat civil catalana i a totes les entitats 
que defensen els drets humans, ajuda per difondre 
la vulneració de drets per part del Regne del Marroc.

Rubí Solidari va participar en diferents manifes-
tacions i durant aquests actes vam poder donar 

suport i conèixer altres entitats de l’àmbit local. El 
dijous 10 de desembre vam convocar una concen-
tració a l’Ajuntament on vam veure el suport de la 
ciutadania de Rubí cap al poble sahrauí, també ens 
van acompanyar entitats d’altres municipis.

Actualment, segueixen les maniobres militars 
per ambdues bandes, i des de Rubí Solidari conti-
nuem la nostra tasca en divulgació del con icte i 
donant suport al poble sahrauí. Con em plenament 
en el fet que l’única solució possible al con icte és 
la celebració del referèndum d’autodeterminació del 

Sàhara Occidental. No a la guerra, sí al referèndum!
Per una altra banda, mantenim el projecte de 

“Vacances en Pau”, que portem desenvolupant 
durant 5 anys. Tot i que aquest estiu, a conse-
qüència de la COVID-19, no s’ha pogut fer l’acolli-
da presencial, hem realitzat un projecte alternatiu 
i hem donat continuació a la feina que es portava 
fent. De cara al 2021, el projecte de “Vacances en 
Pau” segueix en peu, si la pandèmia ens ho per-
met, ns que l’autodeterminació del poble sahrauí 
sigui aconseguida. 



SOM S LIDARIS

Des de Rubí Solidari, tradicionalment 
hem centrat la nostra acció a pal·liar (per 
mitjà d’accions directes, de lluites, de 
programes de conscienciació, etc.) els 
desequilibris entre els països del nord i 

del sud. També, i cada vegada més, aquesta lluita 
ens ha portat a defensar el DDHH; a defensar la pau; 
a denunciar les guerres, el negoci de l’armament i 
la despesa militar. Ara, aquesta lluita també la fem 
aquí, al nostre poble, i al nostre país, amb les perso-
nes que arriben buscant un futur millor. 

Mentre la política es faci pensant en les perso-
nes només com en un factor econòmic (quant con-
sumeixen, quants impostos paguen, de quantes aju-
des es bene cien, quantes en fan falta per produir, 
quantes per atendre a serveis...) i no com a essers 
humans, cada una d’elles amb la seva especi cat i 
amb el dret a viure dignament, serà difícil arribar a 
un món més just, sense racisme i on els drets hu-
mans no siguin inculcats a cada moment. 

Ja en aquest 2019, abans que aparegués el 
Covid-19, les Nacions Unides denunciaven que les 
persones migrants provinents de fora de la Unió 
Europea tenien major risc de pobresa i exclusió so-
cial. Aquest any, la seva pobresa i exclusió s’han 
incrementat notablement: 

• Major pèrdua de llocs de treball i, per tots 
aquells que treballaven sense estar regularit-
zats, impossibilitat de cobrar cap ajuda. 

• Precarització de l’habitatge. La disminució de 
la renda ha portat a grups familiars a compar-
tir habitatges i a llogar només una habitació per 
tota la família. Arreu del territori, i a Rubí també, 
s’han seguit produint desnonaments i, ni la taula 
d’emergència ni l’ajuntament ni les entitats soci-
als, a pesar de la seva tasca, han estat capaços 
de donar sortides dignes per a tothom.

• S’ha incrementat la impossibilitat de fer front a 
les despeses d’alimentació. Segons les entitats 
rubinenques ( ASAV, Càrites, Frater) aquest any 
s’han multiplicat per tres les demandes. 

• La di cultat per fer tràmits on-line. Moltes perso-
nes no tenen ni els mitjans ni els coneixements 
per poder-los fer. Entre els serveis més bàsics 
està el de renovar el permís de residència i el 
d’empadronar-se, que si bé havia anat millorant 
en els el últims mesos, s’ha tornat a veure alentit.

• El malestar psicològic degut al con nament en 
pisos petits en que conviuen moltes persones. 

• La bretxa educativa entre uns infants i adoles-
cents, amb pocs mitjans, espai, tranquil·litat i 
ajuda a la llar, que en temps de con nament no 
ha pogut anar a l’escola. 

• També cal afegir-hi un racisme institucional 
(els immigrants no sempre són tractats amb 
el mateix respecte que les persones blanques i 
nascudes al país i sovint es fan identi cacions 
policials sense motiu) i un racisme social que fa 
que, en igualtat de condicions que les persones 
d’aquí, les persones vingudes de fora tinguin 
més di cultats per trobar feina i per llogar un ha-
bitatge. 

En relació al tema de la immigració, des de Rubí 
Solidari ens hem fet portaveus de campanyes a fa-
vor de la regularització dels immigrants, de l’aper-
tura de vies segures en contra de la política euro-
pea que aixeca murs i abasteix d’armes als països 
fronterers, fent tractes econòmics a canvi de que 
frenin la immigració. Totes aquestes polítiques 

La immigració: aquest
tema tan mal resolt
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que l’únic que fan és que les vies d’immigració si-
guin cada vegada més difícils i més persones hi 
perdin la vida; 2.170 l’any passat (el que representa 
un 150% més que l’any anterior) tal com denuncia 
Caminando Fronteres (1/1/2021) 

També, com a Rubí Solidari, formem part de la 
xarxa social que es preocupa per un món més just 
aquí, al municipi. En aquesta línia, hem lluitat junt 
amb altres, perquè totes les persones residents a 
Rubí puguin empadronar-s’hi; perquè totes tinguin 
accés a cursos de català i castellà; hem ajudat en 
proporcionar, recollir i distribuir material d’higiene i 
sanitari durant el temps de con nament. En la me-
sura de la nostra capacitat i del que permetin les 
circumstàncies de la pandèmia, seguirem, amb el 
suport dels socis i de la població, desenvolupant 
accions en tots aquests fronts.

A Espanya viuen actualment 5,4 milions de per-
sones estrangeres. A Rubí, les dades del 2019 ens 
diuen que els rubinencs nascuts a l’estranger són 
13.352. Moltes d’aquestes persones, tant a Rubí 
com a la resta d’Espanya, viuen en situació admi-
nistrativa irregular.
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Inmofiore, una inmobiliaria 
cuyo único objetivo es 
la satisfacción de sus clientes
¿Quién es 
INMOFIORE?
Somos una inmobiliaria 
que nació de una idea en 
la cual el primer objetivo 
es el servicio al cliente, 
queremos que la satisfac-
ción sea global en todos 
los aspectos que rodean 
en el servicio inmobilia-
rio.

Nuestro equipo lleva 
más de 20 años en el sec-
tor inmobiliario.

¿Qué servicios 
ofrece? 
Nos dedicamos sobre 
todo a la intermediación 
inmobiliaria y gestión de 
patrimonio, también ofre-
cemos servicio de aseso-
ría jurídica - fiscal inmo-
biliaria, financiación para 
la compra de inmuebles 
y en casos complejos, ac-
tuamos como mediadores 
entre partes para situacio-
nes conflictivas relaciona-
das con inmuebles.

¿Cuál es la filosofía 
de la empresa? 
Por encima de todas las 
cosas, nuestra prioridad 
es el beneficio de nuestros 
clientes, si no es bueno 
para ellos, nunca lo será 
para nosotros.

¿Qué les diferencia 
de la competencia? 
No podemos hablar de la 
competencia porque cada 
empresa trabaja bajo sus 
objetivos, pero nosotros 
tenemos claro que antes 
de buscar un beneficio a 
corto plazo, preferimos 

ser buenos asesores y 
esperar el resultado a 
largo plazo.

Si un cliente se 
plantea un cambio 
de inmobiliaria, ¿qué 
le sugeriría? 
Tenemos claro que, si se 
plantean un cambio, es 
porque no obtuvieron el 
resultado esperado, por 
tanto, lo primero sería 
detectar cuales eran las 
bases para ese objetivo 
y ver si era un objetivo 
real o bien se trabajaba 
con expectativas poco 
definidas.

Nosotros siempre so-
mos muy transparentes 
con lo que podemos ha-
cer por nuestros clientes, 
si el objetivo no es asu-
mible dentro de nuestras 
posibilidades, preferimos 
ser sinceros y dar un paso 
al lado. 

¿Quién forma 
parte del equipo de 
INMOFIORE? 
INMOFIORE es la suma 
de muchos profesionales, 
no solo de la cara visible 
de nuestros comerciales, 
somos la suma de mucha 
gente detrás que nos da 
el apoyo como nuestra 
gestora de comunidades 
RB ADMINISTRADORS, 
nuestro arquitecto AR-
QUIT-TEC GRUP, nues-
tra correduría de seguros 
FK JULIA SERVEIS, nues-
tro asesor jurídico HSA 
ABOGADOS y nuestro 
departamento financiero 
AKTEON

Algún aspecto que 
quisiera destacar de 
INMOFIORE
Queremos llegar a todos 
los clientes que quieran un 
servicio transparente, de 
confianza y acogido por to-
dos los profesionales que 
nos rodean para diferen-
ciarnos de lo tradicional.

Nombre gerente/director:
Damian Fiorino Pankl

Dirección:
Carrer Basses nº 29 LOCAL (08191 - Rubí)

Calle Cal Princep nº 49 (08191 - Rubí)



L a setmana passada una quinzena 
d’alcaldes de la comarca van de-
nunciar els reiterats talls de llum 

que s’estan produint als seus municipis, entre 
ells, Rubí. Alguns, com Sabadell, han fet un 
pas més enllà i han anunciat que portaran el 
tema a la Fiscalia.

En plena onada de fred, moltes són les 
famílies que estan patint hores sense elec-
tricitat de forma reiterada, però també són 
molts els comerciants i els restauradors, un 
sector ja molt castigat per la pandèmia i per 
les restriccions, que també estan patint talls 
del subministrament elèctric contínuament, 
amb el que això comporta per a donar un bon 
servei als clients i per conservar el gènere en 

Sense llum
EDITORIAL
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condicions, en el cas de venda de productes 
frescos. Comerciants locals així ho estan 
denunciant des de la campanya de Nadal.

Aquests talls de llum no només s’estan 
produint a urbanitzacions o zones allunya-
des, sinó que estan passant a molts punts dels 
municipis, centre urbà inclòs.

Les administracions locals reconeixen 
que no és una situació puntual en moments 

d’alta demanda elèctrica, sinó que són talls 
reiterats i s’allarguen en el temps. Per això, 
reclamen un millor manteniment de les 
instal·lacions elèctriques, que es corregeixin 
les deficiències i que s’actuï preventivament 
a la xarxa de cara al futur.

És necessari que l’empresa subminis-
tradora atengui les reclamacions de les 
administracions locals i, si no és capaç de 

resoldre definitivament les incidències, els 
Ajuntaments hauran de portar el cas a la 
justícia i defensar els interessos ciutadans. 
Davant tot això, Endesa assegura que la xarxa 
elèctrica a Catalunya està ben dimensionada 
i que es fan actuacions periòdiques.

Però està clar que és insuficient i que 
ha de fer més inversions i més actuacions, 
com ara un reforç de la digitalització de la 
xarxa, tal com reclama l’associació Enginyers 
Industrials de Catalunya. És inconcebible 
que empreses amb beneficis milionaris i pa-
gant una de les tarifes elèctriques més cares 
d’Europa, els talls de llum siguin reiterats i 
a sobre en una de les setmanes més fredes 
de l’any.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades i inserides en les seves pàgines. 
La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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Lluïsa
@lluisaaguilera

En el cartell (com veieu, ja 
trencat) diu prohibit gossos    
@AjRubi haureu d’afegir: 
i             Coses que veig cada 
dia a #rubicity i que sempre 
em sorprenen. Com deu ser 
viure amb un porc, de 4 potes, 
a un pis? XD

De vegades en aquests temps de pandèmia, 
sembla que el temps s’hagi aturat o almenys 
que s’hagi alentit considerablement. Pot 
semblar que moltes coses han quedat apar-
cades i que aquelles lluites que en un temps 
recent eren quotidianes, han sofert l’efecte 
aïllant, individualitzador de la pandèmia.

Dic que ho sembla o ho pot semblar, 
perquè la realitat no ens verifica aquesta 
dada. Si ens aturem una estona i revisem el 
que ha estat aquest darrer any ens adona-
rem que no sols les lluites no s’han aturat, 
sinó que moltes de les organitzacions so-
cials s’han reforçat, han comptat amb més 
mans i, en bona part, s’han sabut adaptar a 
aquesta nova realitat que ens ha portat la 
pandèmia.

Sols cal que donem una ullada al que ha 
passat a les nostres ciutats. Les organitzaci-
ons que treballen amb els més vulnerables, 
les que defensen els drets de les treballado-
res, de les llogateres, del dret a l’habitatge, 
dels serveis públics... no sols no han aturat la 
seva tasca organitzativa i de lluita, sinó que 
s’han reforçat amb més participació, amb 
més ciutadania amb voluntat d’implicar-se 
i han mantingut la seva intervenció directa 
en els conflictes socials existents o els nous 
que ens han sobrevingut.

Les lluites i la funció d’interlocució 
de les organitzacions socials en aquest 
temps de pandèmia han estat clau en com 
s’han afrontat molts conflictes; en com les 
institucions han plantejat unes solucions i 
no altres; i en la capacitat d’adaptació de 
moltes d’aquestes organitzacions a una 
realitat i una manera de fer que eren noves 
per a tothom.

Per exemple, llegia l’altre dia el nombre 
d’atencions telefòniques i online d’algun 
dels primers sindicats del país: a l’inici del 
confinament el mes de març del 2020, en 
només tres dies, CCOO va atendre més de 
1.500 consultes. Una mostra de la capacitat 
d’adaptació d’aquestes organitzacions per 
atendre a la seva afiliació i al conjunt de 
treballadores que precisen d’informació 
immediata. Organitzacions que, per altra 
part, han estat moltes vegades tractades 
de burocràtiques. Cal destacar, també, la 
capacitat d’adaptar-se per a intervenir en 
negociacions difícils com les d’expedients 
de regulació que s’han afrontat en aquest 
temps de pandèmia, amb un instrumental 
en construcció.

I això també val per moltes altres or-
ganitzacions de tipologies diferents, que 
han lluitat per la defensa dels drets de la 
ciutadania i que durant la pandèmia s’han 

reforçat i s’han readaptat a la nova situació. 
Aquí podem citar totes les lluites que s’han 
materialitzat en decrets lleis per protegir el 
dret a l’habitatge tant de llogateres com de 
propietaris d’hipoteques. Lluites com les de 
les marees per continuar en la millora de la 
sanitat pública o de les organitzacions soci-
als que han propiciat lleis com la IMV o la 
millora de les pensions o el salari mínim.

Crec que un dels primers aprenentatges 
d’aquest temps de pandèmia és que no 
podem deixar-nos influir per l’aïllament 
social al qual aquesta ens obliga. No poden 
deixar-se en mode standbay les lluites del 
dia a dia. Renunciar a elles seria una de les 
primeres derrotes davant aquesta pandèmia. 
No crec que hagi estat així i estic segura que 
aquesta situació està sent una nova oportu-
nitat per afrontar les lluites quotidianes amb 
nou instrumental i amb més participació de 
la ciutadania.

Lluites en temps de pandèmia
Ànnia García Moreno
Regidora d’Habitatge i Serveis 
Audiovisuals de l’Ajuntament de Rubí
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La Sala arrencarà la temporada al febrer
després d’una petita reforma al teatre
REDAccIÓ

La Sala acollirà durant el 
primer semestre del 2021 
una vintena d’espectacles 
que inclouen teatre, dansa, 
música, humor, màgia i pro-
postes familiars.  

La temporada arrencarà 
al febrer per unes obres de 
millora al teatre, que han 
començat aquesta setmana 
i s’allargaran fins al 17 de fe-
brer. Es renovarà el terra de 
fusta de l’escenari i s’instal·-
larà una nova estructura a 
la part central de la platea, 
al sostre, per poder-hi col-
locar una cortina divisòria 
que facilitarà la reducció de 
l’aforament en aquells es-
pectacles que requereixen 
menys públic.

La proposta que obrirà 
la programació serà ‘Veus 
que no veus’, el 20 de febrer. 
Es tracta d’un muntatge cò-
mic amb les pallasses Pepa 
Plana i Noël Olivé. El 21 de 
febrer arribarà la primera 
proposta musical de la tem-
porada: una interpretació 
de ‘Les quatre estacions de 
Vivaldi’ a càrrec de la forma-
ció Vespres d’Arnadí i de la 
violinista Lina Tur Bonet.

El 26 de febrer serà el 
torn de l’humor amb el 
Sevilla, cantant de la banda 
Mojinos Escozíos, que por-
tarà a la ciutat ‘La vida es 
rocanrol’, on explota el seu 
vessant més còmic a través 
del monòleg.

El 27 de febrer, La Sala 
canviarà de registre amb 
l’obra ‘Aula Brecht’, en què 
l’actor Òscar Intente posa 
en relació els textos de 
Bertold Brecht amb el món 
de la docència en format 

reduït. 
En aquest mateix for-

mat, el 7 de març, el públic 
podrà assistir a l’original 
proposta ‘Infanticida’, una 
òpera electrònica que adap-
ta el text de Víctor Català 
(Caterina Albert) i el trans-
forma en un espectacle 
contemporani interpretat 
per Neus Pàmies. 

L’humor tornarà a La 
Sala el 20 de març amb 
‘Comandante Lara & Cía’ i 
l’endemà la companyia Les 
Antonietes Teatre represen-
tarà l’obra ‘Un dia qualse-
vol’, amb Annabel Castan, 
Imma Colomer, Pep Ferrer 
i Quimet Pla; una comèdia 
al voltant de la tercera edat 
dirigida i escrita per Oriol 
Tarrasón.

La Sala celebrarà el Dia 
Mundial del Teatre el 26 de 
març amb píndoles escèni-
ques d’accés gratuït.

El 10 d’abril, la pianista 
Raquel Portales i la vio-

loncelista Mireia Quintana 
oferiran el concert ‘El so de 
l’ànima’ en petit format.

L’11 d’abril, Míriam Is-
cla i Abel Folk posaran en 
escena el muntatge ‘Alguns 
dies d’ahir’, amb la situació 
política a Catalunya durant 
els darrers mesos de 2017 
com a teló de fons.

Un dels grans atractius 
musicals de la temporada 
serà el concert de Nico 
Roig, el 17 d’abril, sota el 
títol ‘Yo siempre sueño que 
sí’, mentre que el 25 d’abril 
es representarà ‘Kràmpack’, 
interpretat per Àlex Ferré, 
Mikel Iglesias, Jaume Casals 
i Lídia Casanova. 

També està prevista per 
l’1 de maig la funció ‘Bona 
gent’, de Quim Masferrer, 
que es va haver de suspen-
dre la temporada passada 
per la pandèmia. 

El 15 de maig, La Sala 
acollirà l’espectacle ‘Recor-
dar Eduard Ventura’ a càrrec 

El Sevilla, cantant de la popular banda de rock Mojinos Escozíos, 
actuarà a La Sala al febrer. / cedida

arts escèniques

de l’Esbart Dansaire de 
Rubí. Sota la direcció artís-
tica de Jordi Rubio, l’entitat 
retrà homenatge a qui va 
ser el seu director artístic 
durant 15 anys. I l’ende-
mà, hi haurà l’actuació del 
Mag Lari, que torna a Rubí 
per oferir dues sessions de 
l’espectacle ‘Una nit amb el 
Mag Lari’.

Espectacles familiars, músi-
ca de cambra i cinema
Pel que fa a l’oferta familiar 
programada per La Xarxa, 
presenta quatre propostes. 
Txema Màgic protagonitzarà 
l’espectacle d’il·lusionisme 
‘The postman (El carter)’ 
el 21 de febrer. El 14 de 
març, es podrà gaudir del 
muntatge circense ‘Neón’, 
a càrrec de la companyia 
Truca Circus. El 18 d’abril es 
recuperarà un altre dels es-
pectacles suspesos, ‘Silen-
ci... dansa’, de la companyia 
Factoria Mascaró. I el 9 de 
maig es representarà l’obra 
de titelles ‘Hai, la pescadora 
de somnis’, de la companyia 
Giramàgic.

La Sala recuperarà la 
col·laboració amb l’Escola 
de Música Pere Burés amb 
tres concerts inclosos al 
Cicle de Música de Cambra, 
que tindran lloc els dies 29 
d’abril, 6 de maig i 13 de 
maig. L’equipament també 
tornarà a ser la seu del Cicle 
Gaudí. La primera pel·lícula 
confirmada és ‘Uno para 
todos’ (5 de febrer).

Les entrades per als di-
ferents espectacles ja es 
poden adquirir a la taquilla 
de l’equipament els dijous 
i divendres de 17 h a 20 h, 
i també a través d’Internet.

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

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

Local y Nacional
Sr. Aguilar
Licencia nº 11

T. 653 504 128

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
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Operació aigua
A càrrec de Sorea. Al vestí-
bul de la Biblioteca fins al 10 
de febrer. 

Big Venus
Il·lustracions al CRAC. Dins 
del Cicle En Mans de Dona.

Dues mirades
Fotografia de Mercà Ra-

mírez i pintura de Magda 
Cano. Fins al 31 de gener a 
l’Espai Expositiu de l’Antiga 
Estació. 

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

Exposicions

carnaval

Edra posa en marxa 
el concurs de màscares 
de Carnaval a Instagram
El 34è concurs de màsca-
res de Carnaval de l’Escola 
d’Art i Disseny (edRa) tindrà 
lloc a través d’Instagram, 
adaptant-se així a les res-
triccions per la pandèmia. 
L’Associació d’alumnes i exa-
lumnes d’edRA emplaça els 
participants a publicar una 
fotografia de la seva màscara 
posada en el rostre d’una 
persona al seu perfil públic 
d’Instagram amb l’etiqueta 
#34concursdemascares.

Cada artista haurà d’om-
plir una butlleta de partici-
pació i enviar-la per correu 
electrònic a concurs@ar-
tedra.net. Un cop rebuda 
la butlleta i comprovada la 
publicació de la fotografia a 
Instagram, la màscara serà 
registrada com a participant. 
El certamen s’estructura en 
tres categories segons l’edat 
dels participants: de 4 a 9 
anys, de 10 a 15 anys i majors 
de 16 anys. Els participants 
menors d’edat poden fer la 
publicació a través del perfil 
d’un tutor legal i, si no es dis-

posa de perfil a Instagram, 
caldrà enviar la fotografia al 
correu concurs@artedra.net 
juntament amb la butlleta de 
participació. En aquest cas, 
el centre publicarà la imat-
ge al perfil d’Instagram de 
l’escola @edradisseny. Cada 
participant pot presentar 
una única obra que no hagi 
participat en cap concurs 
amb anterioritat.

El termini de presenta-
ció de les obres es tancarà 
divendres 5 de febrer a les 
21 h i les obres guanyadores 
es donaran a conèixer l’11 
de febrer, dijous gras, a les 
19.30 h.

Tots els i les participants 
menors de 9 anys rebran un 
regal sorpresa, l’obra gua-
nyadora d’entre 10 i 15 anys 
es premiarà amb 70 euros en 
material artístic i la persona 
participant de 16 anys o més 
que presenti la millor màsca-
ra rebrà material artístic per 
valor de 100 euros i podrà 
assistir a un taller de l’escola 
durant un trimestre. / DdR

Plantada de la bandera i missa per 
celebrar un Sant Antoni Abat atípic
rEDaCCIó

Rubí ha celebrat aquest cap 
de setmana la 162a edició 
de les Festes de Sant Antoni 
Abat que organitza la Soci-
etat Sant Antoni Abat, amb 
el suport de l’Ajuntament 
de Rubí. Aquest any, la festa 
gran d’hivern ha descartat els 
esdeveniments més multitu-

Membres de l’entitat Sant Antoni Abat, traslladant la bandera des 
de l’Ajuntament fins a l’església. / Marc Albert López

festa d’hivern

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

c. Sabadell, 41 - La Serreta 
Servei a domicili Telèfon 93 697 18 02

Condis La Serreta
Les millors ofertes 
als millors preus

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

OFERTA DE LA SETMANA!
Rellom de vedella

Peça sensera

Per nomès

19,95€/Kg

dinaris de la tradició a causa 
de la situació d’emergència 
sanitària provocada per la 
covid-19 i que ha impedit 
celebrar els Tres Tombs, 
el tradicional Ball de Sant 
Antoni o l’esmorzar del Tra-
giner. Les celebracions s’han 
centrat en dues activitats: la 
plantada de la bandera i la 
celebració de l’eucaristia en 

honor a Sant Antoni.
La plantada de la bande-

ra al balcó de l’Ajuntament 
de Rubí va tenir lloc el dis-
sabte. Després de col·locar 
la bandera a la casa consis-
torial, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez Martínez, i altres 
regidors de govern, van re-
bre a la Sala Enric Vergés el 
president de la Societat Sant 
Antoni Abat, Manel Bamala, 
i diversos representants de la 
junta de l’entitat. En el marc 
d’aquesta recepció instituci-
onal, l’alcaldessa els va lliurar 

una placa commemorativa 
en record de l’edició 162 de 
la festa.

Diumenge, coincidint 
amb el dia de Sant Antoni, 
la banderera i les cordonistes 
de l’any passat van traslla-
dar la bandera a peu fins a 
l’església de Sant Pere, on a 
les 12 hores es va oficiar la 
missa en honor al sant.

La festa de Sant Antoni 
Abat és la celebració més 
antiga de la ciutat només 
per darrere de les Festes del 
Carrer Sant Jaume.
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Atletisme | pistA cobertA

rEDacció

Diversos atletes de la Unió 
Atlètica Rubí (UAR) van par-
ticipar en la primera jornada 
de pista coberta, celebrada a 
l’estadi del Palau Sant Jordi 
aquest cap de setmana, 
durant la qual alguns atletes 
han batut les seves millors 
marques personals.

En categoria Sub-20, 
Wail Afallad va ser sisè en la 
seva sèrie dels 800 m llisos 
amb un temps de 2:20.51, 
aconseguint d’aquesta for-
ma la seva millor marca 
personal. Per la seva banda, 
Marc Malavé va ser tercer 
en la seva sèrie de 200 m lli-
sos amb un temps de 24.39, 
mentre que en la prova de 
60 m tanques, en la qual 

La UAR participa en la primera jornada 
de pista coberta al Palau Sant Jordi

     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.
PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

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

hoquei líniA | lligA

La pista Francesc Calvo va 
acollir el partit entre el 
Sènior Masculí B del Cent 
Patins i el CPL Valladolid 
B de la Lliga Or, un partit 
que va acabar amb victò-
ria pels rubinencs per la 
mínima, 3-2. La victòria és 
molt important per l’equip 
de Rubí, ja que el conjunt 
castellà és un dels rivals 
directes per aconseguir la 
permanència.

Va ser un duel molt dis-

putat amb ocasions per tots 
dos equips, però amb més 
domini pel Rubí, que en tot 
moment va saber mantenir 
el partit a favor seu.

A més, el conjunt rival 
va jugar la meitat del partit 
amb inferioritat, castigat 
per les faltes que va come-
tre. Els golejadors van ser 
Roger Puigpinós i Lluís Royo, 
que va fer dos gols i va ser el 
millor del partit.

També va completar 

una bona actuació el porter 
Aleix Martí.

El segon equip mas-
culí es desplaçarà aquest 
dissabte a Mallorca per 
jugar contra l’HC Espanya 
i continuar lluitant per la 
permanència.

Pel que fa al Sènior Fe-
mení del Cent Patins, va 
haver de suspendre el partit 
que havia de jugar diumen-
ge contra el Villarreal per la 
covid-19. / HCR Cent Patins

El segon equip del Cent Patins guanya al 
Valladolid i fa un gran pas per salvar la categoria

debutava, va aconseguir la 
quarta millor marca de la sè-
rie amb un temps de 9.71.

En categoria Sub-18 Vi-
oleta Vílches i Hugo García 
R. van debutar en els 200 m 
llisos. Vílches va quedar en 
tercera posició en la seva sè-
rie amb un temps de 28.42, 
mentre García R. també va 
quedar en el tercer lloc de 
la seva sèrie amb un temps 
de 24.39.

Pel que fa a la categoria 
Sub-16, hi van participar cinc 
atletes de la UAR. Ivan Gar-
cía va aconseguir guanyar la 
seva sèrie de 60 m llisos amb 
un temps de 7.46, mentre 
que en salt de llargada va 
quedar cinquè de la sèrie 
amb un salt de 4,96 m. Fer-
ran Soler va participar en 

les mateixes proves i sèries 
que García i va aconseguir 
ser cinquè en els 60 m llisos 
amb 7.82 i tercer en salt 
de llargada amb 5,02 m, el 
que suposa la seva millor 
marca personal. També van 
participar en els 60 m llisos 
Jordi Serra, però en una altra 
sèrie, i va quedar en sisè 
lloc després de fer el seu 
millor temps: 8.58. Adrián 
Macias va participar en els 
600 m llisos i va fer la seva 
millor marca amb un temps 
de 9:48.89, que li va servir 
per quedar quart en la seva 
sèrie. Per últim, Paula Haba 
va participar en la prova de 
salt de llargada i va ser on-
zena de la seva sèrie amb un 
salt de 4,35 m, el seu millor 
registre.

wAterpolo | lligA

El Sènior Masculí del CNR encapçala la 
fase de grups de 1a Divisió Nacional

La secció de waterpolo del 
Club Natació Rubí ha arren-
cat aquest 2021 disputant 
només competicions a es-
cala nacional.

L’encarregat d’estrenar 
el calendari va ser el Sènior 
Masculí A de waterpolo, 
que va tornar amb victòria 
de Sevilla (7-10) després 

d’enfrontar-se al penúltim 
classificat de la taula, el CW 
Sevilla, en la 7a jornada de 
la fase de grups de 1a Divisió 
Nacional. Els jugadors de 
Rui Tiago continuen encap-
çalant la classificació amb 
una diferència de 6 punts 
respecte a la UE Horta, que 
ocupa la segona posició.

El partit es pot tornar a 
veure al web http://bit.ly/
ABSA17-01. Pel que fa a les 
properes cites, han quedat 
suspeses les del proper cap 
de setmana a causa del 
temporal de neu i gel que 
encara pateixen diferents 
ciutats arreu del territori. 
/ CNR

El Sènior Masculí A va guanyar a Sevilla en la 7a jornada de la fase de grup. / Cedida

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

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

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 



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

Des de 1993 al teu costat!

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