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S’instal·la un mòdul de suport al CAP
Anton Borja per pacients de Covid-19
rEDACCIÓ

El mòdul s’instal·larà a partir d’aquest divendres davant del CAP . / Ajuntament de Rubí - Localpres

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) instal·larà un
mòdul de suport davant del
centre d’atenció primària
(CAP) Anton de Borja de
Rubí per donar assistència
als pacients del CAP amb
simptomatologia Covid i realitzar les proves relacionades amb el seu diagnòstic.
L’equipament, que s’instal·larà en sòl públic facilitat

per l’Ajuntament de Rubí,
permetrà donar resposta a
la manca d’espai que té actualment el centre sanitari
i que impedeix mantenir
circuits separats entre pacients amb sospita de Covid19 i pacients que consulten
per altres motius.
Segons el CST i el consistori, amb aquest nou equipament es podrà atendre
bàsicament tot el que estigui relacionat amb la Covid,
alliberant espai i millorant la
seguretat de la resta de l’activitat assistencial del centre
d’atenció primària.
El mòdul comptarà amb
tres consultes, una sala per
a la realització de les proves
diagnòstiques i una sala
d’espera.
Aquest divendres s’inicia la seva instal·lació i es
preveu que a mitjan febrer

pugui estar operatiu. El
mòdul de suport té un caràcter provisional i estarà
en rendiment en funció de
l’evolució de la pandèmia i
de la propera ampliació del
centre.
Segons les últimes dades municipals, en el 2016
el CAP Anton Borja ja tenia
una població de referència
de 34.000 habitants, quan
el mapa sanitari estableix en
25.000 habitants la població
potencial.
L’ampliació de l’equipament, reivindicada des de
fa més d’una dècada, hauria de permetre al centre
créixer en alçada i millorar
l’assistència primària, les
especialitats i les urgències. L’ampliació del centre,
però, continua pendent de
l’aprovació d’un nou Pla
d’Ordenació.

Manifestació per exigir
millores en salut
en l’atenció primària

La manifestació va mantenir les restriccions sanitàries. / Andrea
de Pablos

rEDACCIÓ

Rubí Sanitat i l’assemblea del
Moviment per unes Pensions
Públiques Dignes de Rubí
van convocar dilluns una
concentració a prop del CAP
Mútua de Terrassa per exigir
millores en la sanitat pública,
especialment en l’atenció
primària. L’acte va tenir lloc
prop del CAP Mútua de Terrassa per tal que els participants poguessin mantenir
la distància de seguretat.
L’acció reivindicativa estava
convocada per Rubí Sanitat
i el Moviment per unes Pensions Públiques Dignes de
Rubí. Aquests dos col·lectius
fa anys que reclamen millores a la sanitat pública local,

així com en les pensions de
jubilació.
La convocatòria es va fer
també en altres poblacions
pròximes a Rubí que tenen
l’atenció sanitària gestionada
a través de l’empresa Mútua
de Terrassa. Aquesta empresa gestiona un dels CAP de la
ciutat i un dels hospitals de
referència dels rubinencs,
l’Hospital Mútua de Terrassa.
Els dos col·lectius reivindiquen que aquests centres
sanitaris siguin gestionats
directament per l’Institut
Català de la Salut (ICS).
Rubí Sanitat i el Moviment per unes Pensions
Públiques Dignes de Rubí es
reuneix cada dimarts al matí
a la plaça de l’Ajuntament.
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Empitjoren les dades epidemiològiques i es dispara
la mortalitat durant la darrera setmana a Rubí
Pel que fa als nous positius,
entre el 18 i el 21 de gener,
s’han detectat 261 nous
casos i ja són 4.842 els casos
oficials de la malaltia a Rubí
des de l’inici de l’epidèmia.

redacció

L’epidèmia de covid-19, que
està tenint una incidència
molt elevada a l’estat espanyol durant les darreres
setmanes, no dona treva a
Rubí. Durant aquesta setmana s’han registrat xifres molt
negatives, tant per l’augment de la incidència com
per l’augment de la mortalitat, que no era tan elevada
des dels mesos d’abril i maig
del 2020.
Set són els rubinencs que
han mort per coronavirus
durant els darrers set dies,
dels quals cinc són en residències, tot i que ja són 41
les persones que han rebut
el tractament complet de
la vacuna. A 17 avis i àvies,
encara els manca la segona
dosi. No obstant això, han
de passar uns dies perquè
la vacuna pugui fer efecte,
motiu pel qual les residències de gent gran segueixen
sent les més castigades per
la malaltia. Aquestes dades

El nombre de persones hospitalitzades no para d’augmentar. / Arxiu

fan augmentar fins a 156 els
morts amb covid a la ciutat.
Pel que fa al nombre
de persones ingressades,
ha augmentat en tres i ara
són 44 els rubinencs que
estan a l’hospital rebent
tractament.
De fet, la situació és molt
complicada als hospitals
catalans, on ja es freguen
els 3.000 ingressats per coronavirus i hi ha 700 persones

a l’UCI només amb covid. En
els darrers set dies, a Catalunya han mort més de 500
persones amb la malaltia.
Augmenta la velocitat de
propagació
I per si no fos poc, les dades
epidemiològiques indiquen
que aquesta situació no està
minvant, sinó al contrari. El
risc de rebrot s’ha tornat a
enfilar fins al 771, més de

200 punts respecte a fa una
setmana. La velocitat de
propagació de la malaltia,
l’Rt, que la setmana passada
estava estabilitzada, s’ha
enfilat fins a l’1,2, el que vol
dir que la covid-19 està ara
mateix en expansió a Rubí.
Per últim, la incidència acumulada durant els darrers 14
dies també és molt elevada,
de 621, i es manté igual que
la setmana passada.

Prop de 90 persones reben
la vacuna sencera
Pel que fa a l’estadística
de vacunació, 89 persones
han rebut les dues dosis
de vacuna, la meitat de les
quals és gent gran que viu
en residències. Pel que fa a
la primera dosi, l’han rebut
1.328 persones. La segona
dosi de la vacuna s’ha de rebre 21 dies després de rebre
la primera.
Incidència a les escoles
La incidència de coronavirus
a la comunitat educativa és
molt elevada, motiu pel qual
hi ha una dotzena d’escoles
que tenen grups confinats.
Segons l’Ajuntament, en
educació infantil i primària,
hi ha grups tancats en les
escoles 25 de Setembre,

Montessori, Teresa Altet,
Schola i l’Escola del Bosc,
a més de la llar d’infants
Barrufets. Pel que fa a les
escoles concertades, també
tenen grups tancats els centres Montserrat i Balmes. En
el cas de l’educació secundària, hi ha grups confinats als
instituts l’Estatut, el Duc de
Montblanc, La Serreta i el
Torrent dels Alous.

PIS PLANTA BAIXA
SITUAT A LA ZONA
MERCAT-BARTRINA
Sup. 48m². 2 hab.
Terrassa a peu de
menjador de 16m².
Safareig exterior 5m².
Terres de gres.

135.000€
Ref. 12419/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

La Creu Roja informa gairebé 5.000
persones al carrer sobre la covid-19
redacció

El Servei de Salut Pública de
l’Ajuntament de Rubí, amb el
suport dels Serveis Socials, va
impulsar des de mitjans de
desembre i fins a finals de
gener una campanya especial
d’informació i sensibilització
sobre la covid-19. Vuit persones promotores de la salut
de Creu Roja van rotar per
diversos punts estratègics de
la ciutat per conscienciar els
rubinencs sobre la pandèmia
i intentar frenar la transmissió comunitària del virus.
La campanya ha arribat
a un total de 4.761 persones
(1.967 dones i 2.794 homes),
que han rebut informació sobre les mesures de prevenció
de la covid-19 a nivell comunitari i sobre les conductes
de risc i la importància de la
corresponsabilitat individual
a l’hora d’evitar la transmissió
del virus. Les quatre parelles
de promotors de la salut de
Creu Roja van treballar de dilluns a divendres a les tardes
i els caps de setmana durant
tot el dia en punts cèntrics
amb alta concentració de

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Vuit persones van estar donant informació. / Lali Puig-Ajuntament

gent i activitat comercial.
Durant la campanya, els
educadors van constatar que
la majoria de persones que
van pel carrer porten posada
la mascareta correctament i
que respecten la distància de
seguretat en determinades
situacions, com per exemple
quan fan cua per entrar en un
comerç. Tot i això, segons van
comprovar també, segueix
havent-hi gent que abaixa la
guàrdia quan es treu la mascareta per ingerir aliments o
begudes pel carrer, per parlar
per telèfon o per fumar, o
quan s’atura per conversar
amb persones conegudes
sense deixar la separació

recomanada.
L’equip de sensibilització ha diferenciat dos grans
grups de població entre les
persones ateses. El primer,
de caràcter majoritari, està
format per individus que
coneixen les mesures i les
respecten o bé demanen ajuda per poder-ho fer, sigui per
manca de recursos o perquè
tenen dubtes sobre la normativa. El segon, minoritari,
l’integra aquella ciutadania
que mostra desinterès per
les mesures i que no accepta
la sensibilització. En el temps
de funcionament de la campanya, els informadors van
distribuir 887 mascaretes.

MES BLANC I COLOR

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

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Enquestes a la ciutadania
per fer la diagnosi del Pla
de Salut de Rubí
rEDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí avança
en el procés per disposar
d’un nou Pla local de Salut
que defineixi les línies d’actuació municipals en aquesta
matèria durant els propers
anys. En aquests moments,
segons explica el consistori,
es treballa en l’elaboració de
la diagnosi sobre la situació
de la salut a Rubí, que haurà
de servir de base per prioritzar els objectius del pla i les
accions que s’impulsaran.
Dins d’aquesta fase de
recollida d’informació, aviat
s’engegarà una consulta a
una xarxa extensa d’agents,
entitats i persones expertes
vinculades a la salut al municipi, entre les quals figuren
membres del Consell Municipal de Salut i del Consell
Consultiu de la Gent Gran
de Rubí, les direccions dels
centres educatius de la ciutat, associacions de famílies
d’alumnes, integrants de diverses entitats i associacions
locals, professionals sanitaris
i sociosanitaris, personal
tècnic de diferents serveis de
l’Ajuntament i representats
polítics. A través d’un qüestionari en línia, es recolliran
les seves visions sobre les
necessitats de Rubí en l’àmbit
de la salut.
D’altra banda, durant la
primera quinzena de febrer,
l’Ajuntament realitzarà una
enquesta ciutadana sobre
hàbits de salut, percepcions
i propostes per a una ciutat
i una vida més saludable.
L’acció es durà a terme a
peu de carrer, seguint rutes
aleatòries, a una mostra de
382 persones estratificada
per barris, edats, sexes i
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nacionalitat. Aquesta mateixa enquesta es posarà a
disposició del conjunt de
la ciutadania, a través de la
plataforma Rubí Participa,
per tal de facilitar que totes
les persones residents a Rubí
la puguin respondre.
Aquestes dues accions de
consulta complementaran
les dades que ja ha recollit
l’Ajuntament sobre salut
a partir de les memòries i
estudis disponibles a escala
municipal i supramunicipal,
així com el mapatge de recursos, programes i accions de la
salut vigents al municipi.
Un cop reunida tota la
informació de diagnosi, s’iniciarà la definició conjunta
dels objectius generals i específics del pla i de les possibles línies de treball. Per fer
efectiva aquesta estratègia,
posteriorment es crearan
comissions temàtiques que
s’encarregaran de dissenyar
les accions que s’inclouran
al document. Finalment, es
treballarà en la posada en
marxa i avaluació continuada
del Pla local de salut, que
haurà de sotmetre’s a l’aprovació del Ple municipal.
L’elaboració d’un nou
Pla local de salut respon
als següents objectius: promoure entre la ciutadania
estils de vida saludables i
capacitats per tenir cura de
la seva salut, fer de la ciutat
un lloc saludable per viure,
promoure el treball en xarxa interdepartamental i la
cooperació comunitària en
salut, i reduir les desigualtats
socials en aquest àmbit. La
nova planificació actualitzarà
el primer Pla local de salut, corresponent al període
2011-2014.

La zona taronja de rotació entrarà en
funcionament aquest dilluns 1 de febrer
A través de l’aplicació del mòbil Parkunload, es podrà
obtenir un tiquet gratuït durant un màxim de 90 minuts
rEDACCIÓ

La zona d’estacionament
de pagament, coneguda
com a zona blava, passarà
a ser gratuïta i de rotació,
a partir de dilluns vinent 1
de febrer. L’objectiu és que
aquestes places passin a
ser zona taronja, és a dir, la
ciutadania hi podrà estacionar el vehicle sense cap cost
durant 90 minuts.
Segons el consistori, la
intenció d’aquesta mesura
és afavorir la rotació i maximitzar l’ús de cada plaça
d’aparcament sense que
això suposi un cost per a les
persones usuàries.
Els horaris de la zona
taronja continuaran sent de
9 h a 13.30 h i de 16.30 h a
20.30 h de dilluns a dissabte.
Per fer ús d’aquestes places,
serà necessari obtenir l’aplicació del mòbil Parkunload,
disponible per a dispositius
Android i iOS.
A través d’aquest sistema, es podrà obtenir el
tiquet d’estacionament gratuït i indicar l’hora d’arribada i la de sortida. A més, a
través d’aquest servei es
podrà obtenir informació
en temps real de les places
d’estacionament en zona
taronja disponibles i les
que estan més properes a
l’usuari.
Segons el regidor de
Mobilitat i Accessibilitat,
Rafael Güeto, la conversió
de la zona blava en zona
taronja propiciarà la rotació
en l’aparcament, una de les
principals demandes del co-

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

La zona blava s’està reconvertint a zona taronja. / Cedida

merç local i de la ciutadania
en general. Güeto, a més, ha
destacat que la introducció
d’aquest sistema tecnològic
“ens permetrà tenir millor
coneixement de la mobilitat
real i prendre decisions més
efectives”.
Canvis en la zona de càrrega
i descàrrega
En algunes zones de càrrega
i descàrrega s’implantarà
també aquest funcionament. Aquests espais mantindran la limitació d’ús a 30
minuts, però serà necessari
marcar l’entrada i la sortida
a través de l’aplicació Par-

L’objectiu final és
afavorir la rotació
en l’aparcament
en l’entorn del
nucli urbà
kunload.
Els àmbits de càrrega
i descàrrega del carrer de
Prim, de Cal Gerrer, de Pau
Claris i de Sant Joan són les
zones de càrrega i descàrrega que incorporaran aquest
sistema.
Durant els primers mesos d’aplicació del sistema,
es posarà en marxa un pe-

ríode informatiu perquè les
persones usuàries s’habituïn
a les noves condicions d’ús.
La conversió de la zona
blava en zona taronja forma
part del Pla de reactivació de
ciutat i va en la línia del que
marca el Pla de Mobilitat
urbana Sostenible de Rubí.
Segons el govern local, és
una mesura que s’emmarca
en la voluntat d’avançar en
un model de ciutat amable
i sostenible. Per fer possible
aquesta mesura, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar la
liquidació del contracte de
gestió de la zona de pagament actual.

Agraïment

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

La família de Sebastià Colomer i Torrella
volem donar les gràcies a l’entitat Rubí Solidari i
els seus col·laboradors per l’homenatge que li heu fet
posant el seu nom al Curs de Cooperació i Solidaritat
Internacional.

Els nostres centres

Agraïm el respecte, valor i estimació que li mostreu
amb aquest acte i us encoratgem a seguir aquesta lloable tasca que ell va compartir tants anys amb vosaltres
des de la profunda convicció.

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)

Actualitat

Una trentena d’actuacions per millorar
l’edifici del Mercat Municipal

Desmantellat un grup criminal
dedicat al tràfic internacional de
marihuana per paqueteria
redacció

redacció

L’Ajuntament de Rubí ha
dut a terme més de 30 ac·
cions de millora de l’edifici
del Mercat Municipal per
valor d’1.189.624,38 euros.
Les inversions més impor·
tants tenen a veure amb el
trasllat de les parades per
la ubicació del nou super·
mercat (275.000 euros),
l’adequació de l’espai per a
la futura escola d’hostaleria
(288.000 euros) i la millora
de la climatització, instal·
lació elèctrica, il·luminació,
megafonia, videovigilància
i instal·lacions contra incen·
dis (217.000 euros). També
s’han fet actuacions en el
vestíbul, la façana i altres
instal·lacions.
Pel regidor de Comerç,
Moisés Rodríguez, el de Rubí
és “un dels millors mercats
de la comarca: per producte,
per preu i per servei”, i afe·
geix que per aquest motiu
l’Ajuntament ha fet aquesta
inversió: “La nostra feina
com a administració és posar
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Les fotografies que es poden veure en homenatge al Mercat Municipal de Rubí a la façana de Cal
Gerrer. / Localpres-Ajuntament

l’edifici del Mercat al mateix
nivell que els paradistes que
hi treballen i del producte
que s’hi pot adquirir”.
L’última de les millores
implementades és una nova
decoració de les finestres

de la façana de cal Gerrer
a través d’uns vinils que
homenatgen l’equipament
amb fotografies dels inicis
del Mercat de Rubí.
I és que l’any passat va
fer 40 anys que el Mercat

Les agents pel civisme ofereixen
un taller a les escoles de Rubí

està a Cal Gerrer, però des
que està documentat el
Mercat al municipi, al vol·
tant del segle XIX, ha estat
en diversos espais de Rubí
i amb diferents configura·
cions.

La Guàrdia Civil ha desman·
tellat una banda criminal
dedicada al tràfic internaci·
onal de marihuana a través
d’empreses de paqueteria.
En la investigació, es van
fer registres a Barcelona,
Rubí, Salou i Cambrils i es
van intervenir 102 quilos
de cabdells de marihuana,
11 quilos d’haixix, 14.300
euros i diversos dispositius
electrònics. L’operació s’ha
saldat amb la detenció de sis
persones, cinc de les quals
han ingressat a presó provi·
sional sense fiança.
La investigació va arren·
car a mitjans del 2020 quan
es va interceptar a Bèlgica
40 quilos de marihuana, dins
d’un paquet de mobiliari de
jardí provinent de Tarragona.
Els agents de la Guàrdia Civil
van comprovar que des del
2019 algú feia enviaments
periòdics de paquets tancats
i en palets declarats com a
mobiliari de jardí provinents
de Tarragona i amb destí

a ciutats de Països Baixos,
França i Bèlgica.
Els integrants de l’ope·
ració van fer servir, amb
documentació falsa, diverses
mercantils per fer els envia·
ments. La investigació també
va permetre descobrir que
els membres de la banda fe·
ien servir una nau industrial
situada a Rubí, des d’on es
preparava un enviament de
droga amagada en un cilin·
dre industrial. La descoberta
va precipitar l’operació que
va culminar amb els registres
i les detencions.
D’altra banda, la Policia
Nacional va detenir dimarts
passat vuit persones rela·
cionades amb un entramat
internacional de tràfic de
drogues. Els agents van fer
una entrada a un habitatge
de Rubí, a més d’altres a Sa·
badell, Terrassa, Sant Quirze
i Barcelona. Els efectius del
cos policial van trobar tres
quilos de cocaïna i marihu·
ana, 600 grams d’haixix i di·
verses quantitats de drogues
de síntesi.
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GRAN ÀTIC AL
CENTRE DE RUBÍ

Agents cíviques a l’escola Teresa Altet. / Ajuntament

redacció

L’Ajuntament posa a dis·
posició de les escoles de
la ciutat un taller perquè
els estudiants reflexionin
al voltant del civisme i la
convivència. Es tracta de la
iniciativa ‘Civisme: el joc on
tothom hi guanya’, una ses·
sió impartida per les agents
pel civisme que combina
el treball a l’aula amb una
sortida pràctica.
El taller persegueix dife·

rents objectius. Un d’ells és
donar a conèixer la tasca de
les agents pel civisme. En
paral·lel, es treballen amb
els infants els valors associ·
ats a la cura de l’entorn i el
respecte a l’espai públic. A
més, es promouen actituds
cíviques i bones pràctiques
i també es reflexiona sobre
les conseqüències sobre
l’incivisme.
Per aconseguir-ho, dues
agents ofereixen una sessió
teòrica a l’aula amb l’ajut de

diferents materials didàctics.
Després, aquest aprenentat·
ge es reforça amb una sor·
tida als voltants de l’escola
per posar en pràctica els
conceptes treballats.
El taller, que ja s’ha rea·
litzat a l’escola Teresa Altet,
està pensat per a l’alumnat
de tercer i quart de primària
i està a disposició de les
escoles públiques i priva·
des que vulguin treballar
aquest aspecte amb el seu
alumnat.

Certificat Energètic:
Consum Energia: G 255 Kwh/m2/an
Emissions: E 53 KgCo2/any

190 mํ construïs, edifici amb ascensor.
Disposa de 7 hab., bany complert, bany
auxiliar i un traster. La cuina té sortida al
safareig. Disposa de dues terrasses (20 i
25 mํ). El menjador té sortida a una de les
terrasses. S'hauríen de fer reformes, té
moltes posibilitats. Al mateix edifici té
plaça d'aparcament inclosa en el preu.

Preu: 350.000 €

Més de 75 anys d’experiència ens avalen

www.finquescolomer.com
Av.Barcelona, 17, bxs. Tel. 93 699 43 04
08191 - RubÍ (BCN) fax. 93 699 22 43
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L’Ajuntament imparteix
Planten una seixantena d’arbres a la zona del
sessions informatives
CAP Mútua, Sant Jordi Parc i la plaça Pearson
sobre estrangeria

A través del Servei d’Atenció
a la Mobilitat Internacional
(SAMI), el consistori ha posat
en marxa sessions informatives en matèria d’estrangeria.
El SAMI ofereix assessorament en matèria d’estrangeria i mobilitat internacional
des de 2016 i a causa de
l’increment de persones
usuàries va ampliar el seu
horari d’atenció al públic a
finals de 2020. Aquest any,
el SAMI incorpora a la seva
oferta sessions informatives
de caràcter grupal per atendre les persones amb dubtes
sobre la seva situació legal a
Espanya.
Les sessions es realitzaran a càrrec de l’assessor
especialitzat en matèria
d’estrangeria. Durant les
xerrades, que tindran lloc
cada mes, s’explicarà quines
són les vies de regularització,
quins són els drets laborals
de les persones nouvingudes i com és el procés de
nacionalitat, entre altres.
Les primeres sis sessions es
faran els dies 29 gener, 26
febrer, 26 març, 30 abril, 28
maig i 25 juny, sempre de 10
h a 12 h. La primera sessió
serà en línia i a partir d’aquí,
s’intercalarà la modalitat
en línia i la presencial per

garantir que tothom hi tingui
accés. “Treballem per millorar els serveis que oferim
als nostres veïns i veïnes, en
aquest cas, ampliant l’accés
a la informació i la formació
per facilitar la inclusió de les
persones nouvingudes”, ha
dit el regidor de Ciutadania,
Pau Navarro.
El Servei de Ciutadania
també amplia la seva oferta
formativa de llengua catalana i oferirà 5 cursos de 90
h del primer mòdul del circuit formatiu per accedir al
certificat d’acollida. Els tres
mòduls que s’han de cursar
per obtenir la certificació són
un mòdul de competències
lingüístiques bàsiques en
llengua catalana (90 h cada
curs), un mòdul de coneixements laborals (amb una
durada mínima de 15 h). i
un mòdul de coneixement
de la societat catalana i del
seu marc jurídic (amb una
durada mínima de 15 h).
Les persones interessades a assistir a les xerrades
o als cursos formatius han
de demanar cita prèvia amb
el Servei de Primera Acollida
al carrer General Prim, 3335, 2a planta, o bé trucar
al 93 588 70 77 (ext. 4005).
/ DdR

redacció

L’Ajuntament de Rubí està
realitzant la plantació d’un
total de 62 nous arbres a
diferents punts de la ciutat
amb la intenció de reposar
espècies i millorar l’arbrat
del municipi. Les plantacions s’emmarquen en el Pla
d’arbrat, que pretén transformar Rubí en una ciutat
més sostenible i resilient
abans que acabi el mandat.
Els nous arbres s’ubiquen a Sant Jordi Parc, a
l’entorn del CAP Mútua, a
la zona de Les Torres, a la
plaça Doctor Pearson i a
dues àrees d’esbarjo per
a gossos. Algunes de les
plantacions ja han finalitzat i
altres s’estan duent a terme
aquests dies.
Concretament, es planten 2 xitalpes al carrer Prat
de la Riba, 10 aurons, 5
carpins, 4 arbres de l’amor
i 5 mèlies a la plaça Pearson; un negundo, un auró
platejat, dos cedres de Califòrnia, un hibiscus, quatre
liquidàmbars, un mirabolà i
un pebrer bord a l’avinguda
Catalunya i el seu entorn;
dues oliveres del paradís i
dues acàcies blanques a la
zona d’esbarjo per a gossos
del carrer Cadmo i quatre

Arbres plantants a l’avinguda Josep Ferrer i Domingo. / Localpres-Ajuntament

exemplars de cada espècie
a la zona d’esbarjo del carrer
Lepant; a més de 9 pistaxers xinesos i quatre oms
a l’avinguda Josep Ferrer i
Domingo.
Retirada de quatre arbres
D’altra banda, el consistori
ha retirat quatre exemplars
a la plaça Doctor Pearson i
un a l’avinguda Can Cabanyes que eren vells, alguns
dels quals presentaven podriments i amputacions

importants. Estaven desestructurats i començaven
a suposar un perill de risc
per la caiguda de branques.
Aquests arbres seran reposats en els propers dies.
Els quatre aurons que
es plantaran en aquest lloc
es disposaran d’acord amb
l’estil de la plaça, recuperant
l’efecte simètric de porta
d’entrada al parc des de
l’estació. L’acer campestre
és una espècie que ha demostrat molt bons resultats

a Rubí. A l’avinguda Can
Cabanyes, es plantarà un
pebrer bord. “Les actuacions, unides a les fetes al
desembre, ens permeten
augmentar en més de 160
arbres el patrimoni verd
urbà. Arques adequats al
nostre entorn climàtic i que
ens ajuden a conformar
espais més agradables i
saludables a diferents punts
de la ciutat”, ha explicat el
regidor de Medi Ambient,
Andrés Medrano.

L’Ajuntament organitzarà visites guiades per conèixer les ‘Stolpersteine’
redacció

Coincidint amb el Dia Internacional en Memòria
de les Víctimes de l’Holocaust, commemorat aquest
dimecres, l’Ajuntament ha
presentat una nova placa
informativa que complementa el recorregut de
les Stolpersteine, les llam-

bordes que recorden les
persones deportades als
camps de concentració
nazis. Aquest element se
situa a l’alçada del carrer de
Narcís Menard, número 15,
l’indret on coincideixen els
dos monuments dedicats
als germans Enric i Joaquim
Aragonès.
En aquesta nova placa,

la ciutadania podrà trobar informació sobre el
projecte creat per l’artista
alemany Gunter Demnig, la
relació dels onze rubinencs
homenatjats amb les seves
dades bàsiques i un mapa
on apareixen localitzades
totes les llambordes. A
banda d’aproximar la història de les Stolpersteine

Dues de les Stolpersteine, que estan ubicades a Rubí. / Localpres-Ajuntament

a qualsevol persona que
passi per la zona, aquest
element contribuirà a desplegar el projecte divulgatiu
i pedagògic que acompanya
aquests monuments.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha previst visites
guiades tant per a l’alumnat
dels centres educatius com
per a la ciutadania en general. Les primeres estaran a
disposició de les escoles i
instituts a partir d’aquesta
setmana a través de la Guia
d’activitats i serveis educatius. Les visites obertes a
tota la població s’encetaran al març i es faran cada
primer diumenge de mes.
Aquests itineraris passaran
per les onze Stolpersteine
que hi ha a la ciutat i finalitzaran a la plaça Nova
de Les Torres, la futura
plaça de Neus Català, per
recordar la figura d’aquesta activista, que també va
viure a Rubí.
Les Stolpersteine es van

instal·lar a Rubí el setembre
en aquells punts on van
residir els onze rubinencs
deportats als camps de
concentració nazis just
abans de la seva detenció.
Es tracta d’un monument senzill, fet de formigó i cobert de llautó, on
consta el nom de la víctima
i algunes poques dades
essencials i que es col·loca
a les voreres.
Els rubinencs homenatjats amb aquesta iniciativa
són Enric Aragonès, Joaquim Aragonès, Francesc
Bartroli, Gregorio Beltran,
Joaquim Cardona, Jesús
Montroig, Antoni Òdena,
Antoni Pereña, Joaquim
Rusiñol, Andreu Vidal i José
López de Letona.
To t i q u e a l g u n s
d’aquests homes van aconseguir sobreviure fins a
l’alliberament dels camps
de concentració nazis, la
majoria van ser-hi assassinats.

Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de
l’Holocaust
Coincidint amb el Dia Internacional en Memòria
de les Víctimes de l’Holocaust, Rubí s’hi ha volgut
sumar participant de l’acció
commemorativa proposada
per l’Amical Mauthausen,
a través de la Xarxa Mai
Més; una iniciativa que, a
conseqüència de la pandèmia sanitària, ha estat
plenament virtual.
Les dues entitats organitzadores demanaven que
la gent encengués una espelma, bé a casa, en algun
monument o en un espai
de memòria, i que en fessin
una foto o un vídeo curt
per penjar-lo a les diferents
xarxes socials fins al 30 de
gener, amb les etiquetes
#HolocaustMaiMés, #SiguesLlumEnMigdelaFoscor,
#BeTheLightinTheDarkness
i #XarxaMaiMés per donar
visibilitat a l’homenatge.
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Campanya de Centres
Educatius Objectors
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Com a CENTRE
EDUCATIU OBJECTOR:
1.

Ens adherim a la xarxa d’escoles i instituts
lliures d’armes per treballar a favor dels valors
de cultura de pau en el dia a dia del nostre
centre.

2. Creiem fermament que l‘empatia, el respecte,
el diàleg i la cooperació són valors clau en
el nostre treball diari i contribueixen a la
construcció d‘una societat més justa, no
violenta i respectuosa amb els drets de les
persones.

E

ns trobem en un moment d’emergència sanitària, econòmica, social i educativa a causa de
la pandèmia global provocada per la Covid 19.
Entenem que aquesta situació extraordinària
comporta mesures excepcionals, però en un
context on necessitem més salut pública i més ajuda per
a les famílies, s’està treballant en el sentit contrari.
Fent servir la seguretat com a excusa i emprant el discurs de la por s’està justificant la presència dels militars
en espais públics.
En comptes de confiar en la responsabilitat de la ciutadania i potenciar les xarxes de suport que han sorgit arreu,
l’Estat ha anat exercint una funció de control i d’instauració
d’una disciplina que no fa sinó agreujar el malestar que
sentim en un moment com l’actual.
Ens reafirmem en la nostra postura en contra del militarisme i creiem que la sortida d’aquesta crisi ha de passar per posar les persones i la vida al centre invertint en
educació , sanitat, dependència, cures, serveis socials,
treball en condicions dignes, habitatge, cultura…
El desconfinament s’ha de dur a terme a partir de la
col·laboració amb la ciutadania i no mitjançant mètodes
com la por o l’amenaça. Cap uniforme ni cap arma ha de
ser un element clau en la resolució d’aquesta problemàtica
Pel que fa referència a la tornada als centres educatius, exigim, de la mateixa manera, un enfocament des
de la cultura de Pau, fomentant valors de solidaritat i cooperació tot rebutjant les mesures de caràcter coercitiu i
disciplinari.
Per tot això, presentem la campanya de centres
educatius objectors.

Sobre la Campanya Desmilitaritzem l’Educació
Desmilitaritzem l’Educació és una campanya on hi participen més de cent entitats, col·lectius, entitats, col·lectius,
organitzacions, sindicats organitzacions, sindicats i associacions tant de l’àmbit educatiu i pedagògic, com les
vinculades al i associacions tant de l’àmbit educatiu i pedagògic, com les vinculades al foment de la pau i l’antimilitarisme.
L’objectiu de la campanya és denunciar la creixent

presència de l’exèrcit i d‘armes en els espais públics i
educatius, de formació o de lleure l’exèrcit i d’armes en
els espais públics i educatius, de formació o de lleure tant
formals com no tant formals com no formals.
Per altra banda, cada vegada hi ha més implicació del
professorat i dels centres educatius en el compromís de
treballar per la pau i la no violència. Compromís que es
veu reflectit en accions i activitats per part de l’alumnat,
en àmbits tan diversos com la gestió de la convivència a
l’aula, potenciant el treball cooperatiu i la col·laboració en
comptes de la competitivitat, emprant el diàleg, el debat
i la reflexió com a eines per a la resolució i transformació
dels conflictes, el treball contra tot tipus de discriminació i
valorant la riquesa i el respecte a la diversitat, així com la
creixent importància del DENIP en els centres educatius.
Volem fer un pas més cap a una educació per una cultura de la pau i la no violència i, és per això, que ens adrecem a vosaltres per donar vos a conèixer la campanya
que estem duent a terme: Centres Educatius Objectors.
Amb aquesta campanya pretenem seguir denunciant la presència de l’exèrcit en els espais educatius, així
com la presència d’agents policials armats policia local o
Mossos d’Esquadra que duen a terme activitats com, per
exemple, “internet segura” o “educació viària”.
Qualsevol presència d’agents armats en centres educatius té una repercussió directa en l‘imaginari d’un alumnat en procés de desenvolupament educatiu, personal i
en comunitat.
Considerant que es tracta d’activitats interessants
per l’alumnat, instem al Departament d’Educació i altres
institucions implicades per tal que, mitjançant un diàleg
amb la comunitat educativa i la campanya Desmilitaritzem
l‘Educació, aquestes activitats les realitzin altres persones
o col·lectius experimentats, però en cap cas que formin
part dels cossos de seguretat.
Campanya de Desmilitaritzem l’Educació

3. Fomentem espais de diàleg, escolta i reflexió
als claustres, a les AFAS, entre l’alumnat i la
resta de professionals del centre, contribuint
així a la promoció de la cultura de pau.
4. Afavorim i integrem propostes educatives
transversals que promoguin la justícia social, el
desenvolupament sostenible, la igualtat entre
les persones i els drets humans.
5. No autoritzem la presència de persones
armades (exèrcit, agents dels diversos cossos
armats) dins el recinte es colar. Tampoc
promovem visites a les seves instal·lacions
o a recintes on hi siguin presents (espais
educatius, de formació o de lleure).
6. No realitzem activitats ni tallers amb entitats
que promoguin missatges bèl·lics o que
financin empreses armamentistes.
7.

Manifestem el nostre compromís en fer saber a
les institucions educatives la nostra convicció
de ser un centre educatiu lliure d’armes i
d’actituds violentes.

8. Promovem i difonem les activitats del DENIP,
Dia Escolar de la No violència i la Pau (30
de gener), del GDAMS, Dia d’Acció Global
contra la despesa militar (17 d’abril) i del Dia
Internacional de les Dones per la Pau i el
Desarmament (24 de maig).
9. Ens comprometem a visibilitzar les bones
pràctiques entre tota la comunitat educativa
i difondre les a la xarxa de centres educatius
objectors i altres plataformes.

Col·labora Rubí Solidari Gener 2021

C.Orso, 2 08191 Rubí
T. 93 588 86 43
info@rubisolidari.org
www.rubisolidari.org

10. Donem suport a les iniciatives antimilitaristes
que es desenvolupin al territori i exigim a
les administracions públiques erradicar la
participació en el món educatiu d’aquelles
institucions que fomenten la violència.
#LesArmesNoEduquen #LesArmesNoCuren
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Rubí promou la Formació
Professional Dual amb xerrades
als instituts de la ciutat
redacció

L’Ajuntament de Rubí, a
través del Consell de l’FP
de la ciutat, impulsa, en
col·laboració amb l’Alianza
de l’FP Dual, un cicle de xerrades informatives sobre
la formació professional
dual als instituts rubinencs.
Aquest any, a causa de la
situació d’emergència sanitària, les xerrades tenen
lloc en línia. La primera va
ser el 21 de gener, mentre
que la segona serà el 5 de
febrer (9 h). La iniciativa
està dirigida als alumnes
de 3r i 4t d’ESO, primer i
segon de Batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà
dels centres educatius de
Rubí.
Hi participen cinc centres educatius. El 21 de
gener va assistir l’alumnat
d’ESO de l’Escola Ribas i
dels instituts Duc de Montblanc i l’Estatut i el Regina
Carmeli. El 5 de febrer serà
el torn de l’alumnat d’ESO
i Batxillerat de l’institut
Torrent dels Alous i dels
estudiants de Batxillerat
del Duc de Montblanc i
L’Estatut.
Sota el títol ‘L’FP Dual,
una oportunitat per al
teu futur professional’, els
alumnes s’acosten a la for-

mació professional dual a
través del testimoni en primera persona de dos aprenents que comparteixen la
seva experiència. La sessió
es tanca resolent dubtes
dels assistents. La formació
dual és la modalitat de la
formació professional en
la qual l’estudiant esdevé
aprenent i combina la formació en el centre educatiu
amb l’activitat productiva
en l’empresa. Els objectius
són adequar la formació
professional a les necessitats de les empreses, establir una major vinculació i
corresponsabilitat entre els
centres de formació professional i les empreses, en el
procés formatiu del jovent,
i millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de
formació professional.
La formació dual millora
el currículum professional
dels alumnes, desenvolupa
les seves competències
professionals en un entorn
laboral real i afavoreix la
seva incorporació al món
laboral. Alhora, l’empresa
i el centre educatiu també
obtenen beneficis, ja que
poden incorporar personal
qualificat a l’empresa, i els
centres intercanvien i transfereixen coneixements amb
el teixit empresarial.

Un taller de costura promou
la inclusió social de dones
en situació de vulnerabilitat
redacció

Una desena de dones en diferents situacions d’especial
vulnerabilitat participen en
un taller de costura i patronatge organitzat pels Serveis
Socials de l’Ajuntament. El
projecte, que es desenvolupa al Centre Cívic del Pinar,
té com a objectiu facilitar la
inserció laboral de persones
en risc d’exclusió social, alhora que els proporciona un
espai de socialització i ajuda
mútua.
El taller es va posar en
marxa el 2019 arran de la
demanda d’un grup de rubinenques que estaven en
seguiment dels Serveis Socials. Es tracta de dones que
pateixen especial vulnerabilitat ja sigui perquè tenen
pocs recursos econòmics,
per manca d’habilitats i com-

Economia
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petències personals, per
problemes greus de salut o
perquè no disposen d’un habitatge digne. Totes aquestes
circumstàncies els dificulten
l’accés al mercat laboral i els
generen baixa autoestima,
desmotivació i dificultats en
la cerca d’objectius personals, entre altres.
L’acció formativa, amb
una durada total de dos
cursos lectius, es realitza tots
els dimarts de 10 h a 12 h.
Durant aquestes dues hores
setmanals, una professional
s’encarrega d’ensenyar a les
dones diferents tècniques de
costura i patronatge que els
serviran per arreglar peces
de roba i per elaborar-ne de
pròpies. Un cop finalitzi el
taller, al juny, les participants
rebran un certificat que els
permetrà justificar aquest
aprenentatge.

Esgotats els vals de descompte pel comerç
local de la campanya ‘Rubí s’ho val’
redacció

Tots els vals descompte de la
plataforma ‘Rubí s’ho val’ ja
han estat adquirits. La segona
edició de la campanya de vals
descompte es va posar en
marxa l’11 de gener i en només deu dies la ciutadania ha
comprat per la meitat del seu
valor els 10.000 vals emesos
de 10 euros i els 20.000 vals
emesos de 5 euros. Cada val
es finança al 50%, entre el
consumidor i el consistori.
Així, els vals de 10 euros, han
costat 5 euros al consumidor
que el podrà gastar a les botigues adherides a la proposta.
D’aquesta manera, el comerç
obté una compra per valor
de 10 euros i el ciutadà un
descompte de 5 euros.
L’Ajuntament de Rubí ha
posat en marxa aquesta segona edició de la proposta de
vals descompte per promoure el consum al comerç de la
ciutat i garantir la injecció de
200.000 euros més al comerç
de proximitat. Un cop tots els
vals s’hagin bescanviat als
establiments, els comerços
locals hauran rebut, entre les
dues edicions de la campanya, una injecció de 401.000

Imatge promocional de la campanya comercial. / Cedida

euros, dels quals la meitat
provenen de l’Ajuntament de
Rubí. “Estem molt contents
d’haver impulsat el consum
al comerç de Rubí durant
les dues campanyes més
importants de l’any: Nadal i
rebaixes.
El comerç, especialment
el no essencial, està patint
molt aquesta pandèmia.
Continuem treballant per
trobar fórmules que ens
permetin donar suport a
un sector importantíssim
per l’economia local i per la

nostra identitat”, ha explicat
l’alcaldessa, Ana M. Martínez.
Durant la primera edició de
la campanya, es van emetre
10.000 vals per valor de 10
euros i 20.200 vals per valor
de 5 euros. La ciutadania els
va esgotar abans de Nadal.
Des de les associacions
de comerciants, coincideixen
en la bona valoració de la
proposta. “La campanya de
vals ‘Rubí s’ho val’ ha estat
tot un èxit, ha estat una eina
de fidelització molt positiva i
obre la porta a noves iniciati-

ves per potenciar el comerç
local”, ha dit Miquel Ortuño,
president de Comerç Rubí.
Per la seva banda, l’associació
Autònoms de Rubí Fem Pinya
creu que “els consumidors
estan contents per l’estalvi i
els comerciants en veure que
reverteix en el comerç. Ha
estat un èxit i esperem que
es repeteixi”.
En aquesta segona part
de la campanya, la ciutadania
pot bescanviar els vals de
compra als 126 establiments
adherits fins al 7 de març.

Una vintena d’emprenedors reben l’ajut de
Rubí Empresa per crear el seu negoci
redacció

Rubí Empresa ha facilitat
la creació de 23 noves empreses al municipi, que donen feina a 25 treballadors
durant el 2020. D’aquestes
23 empreses, 20 s’han donat d’alta a través del Punt
d’Atenció a l’Emprenedor

(PAE), un servei que facilita
la constitució de l’empresa,
afavorint que totes les gestions necessàries es puguin
tramitar de manera telemàtica.
El servei d’emprenedoria
que ofereix Rubí Empresa
va atendre 124 nous usuaris
durant l’any passat, que va-

loren el servei amb una nota
mitjana de 4,9 sobre 5.
Malgrat l’afectació de la
covid-19 en l’àmbit econòmic, es van iniciar 15 plans
d’empresa i tots ells es van
finalitzar amb èxit. Rubí
Empresa acompanya les persones emprenedores en tot
el procés de creació empre-

El servei Rubí Empresa va atendre més de 120 usuaris durant el 2020. / Ajuntament

sarial: la definició de la idea,
la planificació del projecte i
la seva realització final.
Així, les persones usuàries obtenen informació
general útil per a la creació
de la seva empresa i orientació específica sobre els
serveis que l’Ajuntament
posa al seu abast. Quan ha
estat necessari, també se’ls
ha assessorat per ajudar-los
a triar la millor opció de
finançament.
A més, Rubí Empresa
va supervisar durant l’any
passat, 9 processos de negociació de cessió en el marc
del projecte Reempresa.
D’aquests, dos es van tancar
amb èxit.
Reempresa és una iniciativa de la patronal Cecot que
es desenvolupa a les comarques de Barcelona en col·
laboració amb alguns dels
ajuntaments del territori i
l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

Política
Èric Zaldívar,
escollit coordinador
de Junts a Rubí
redacció

La secció municipal de Junts
per Catalunya (Junts) a Rubí
comptarà amb la seva primera Coordinadora Local.
Els dies 18 i 19 de gener
els seus associats van votar
telemàticament una nova
executiva on s’hi va presentar una única candidatura, la
d’Èric Zaldívar, que va rebre
el suport majoritari i, per
tant, és el primer coordinador de Junts a Rubí.
Zaldívar s’ha mostrat
satisfet pel procés d’elecció i
amb ganes de conformar un
projecte per Rubí. “Hem de
ser el partit de les propostes que facin avançar Rubí,
inconformistes amb l’estat
actual de la ciutat, crítics
amb els nostres governants
i constructius respecte el
futur de la ciutat”, assegura
el nou coordinador.
El comitè executiu està
format per 13 persones provinents de diferents àmbits
professionals i polítics “que
fan que el projecte sigui
transversal, obert i coneixedor de la ciutat”. Aquests
són la Sònia Jorba com a
responsable d’organització;
Ivan Vila, de política municipal, i Laura Rojo que portarà
la comunicació del partit.
Jaume Buscallà, Maite Argudo, Javier Aron, Núria Sans,
Carme Vinyes, Jaïr López,
Manel Martori, Àngels Ruiz i
Josep Civil seran vocals.
En un comunicat, Junts
a Rubí explica que el seu
objectiu és guanyar les eleccions el 14F, si és que es
fan, i que Laura Borràs, que
encapçala la candidatura
en l’àmbit català (Junts per
Catalunya), sigui la pròxima
presidenta de la Generalitat
de Catalunya.
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Els membres de les meses electorals
comencen a rebre les notificacions
redacció

El sorteig per designar els
responsables de les meses electorals de cara les
eleccions al Parlament de
Catalunya del 14 de febrer
es va celebrar el dimecres
passat a través d’un ple extraordinari. Algunes de les
persones designades ja han
rebut la notificació i el manual d’instruccions on s’explica
quines són les funcions que
hauran de dur a terme durant la jornada electoral.
La ciutadania també pot
consultar si ha estat cridada
a formar part d’una mesa al
web https://app-eleccions.
rubi.cat/#/sorteig. Els únics
requisits de les persones escollides és que han de saber
llegir i escriure i han de tenir
entre 18 i 70 anys, tot i que
en el cas dels majors de 65
anys poden renunciar en un
termini de 7 dies. S’escullen
un president i dos vocals
per mesa i dos suplents per
cadascun dels tres càrrecs.
En total, s’han elegit 801
rubinencs per a formar part
de les 89 meses a través
de les quals poden votar
55.301 rubinencs en uns
comicis molt marcats per la
incidència de la covid i que
encara no està confirmat que
s’arribin a celebrar, ja que la
decisió la prendrà el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya el 8 de febrer, només
sis dies abans de la data.
L’elevada incidència del
coronavirus fa que moltes
persones estiguin preocupades per aquesta jornada,
especialment aquelles que
els ha tocat estar a la mesa
electoral, però també molta
gent gran a l’hora d’anar a
votar. El govern de Catalu-

Tret de sortida a una campanya
electoral marcada pel
confinament pel coronavirus
redacció

Els comicis se celebraran el 14 de febrer si el TSJC no dictamina
finalment la suspensió. / Arxiu

nya, tot i que ha demanat
l’ajornament per mesures
sanitàries, insisteix que a
dins del col·legi electoral es
faran servir totes les mesures
de prevenció perquè sigui
una votació segura, tot i que
reconeix que el risc zero no
existeix. Així, s’han establert
tres franges de votació: la
primera, de 9 h a 12 h per
als col·lectius vulnerables;
la segona, de 12 h a 19 h per
a la població en general; i la
tercera, de 19 h a 20 h per
a les persones confinades i
positius de covid-19.
El personal dels col·legis
haurà de mantenir la distància de seguretat, utilitzar la mascareta i rentar-se
les mans sovint, i els locals
electorals es ventilaran de
forma regular i les entrades
i les sortides d’aquests es
farà per accessos diferents
per evitar aglomeracions. Es
recomana portar el vot preparat des de casa i accedir al
local sense acompanyant si
no és en cas de necessitat. A
més, els membres de la mesa
rebran un equip de protecció
individual per a la franja

Local y Nacional
Sr. Aguilar
Licencia nº 11

T. 653 504 128

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

de votació dels confinats i
positius, a banda de la resta
de protecció que hauran de
fer servir durant la resta de
la jornada.
Vot per correu
El govern també ha demanat a la gent que faci ús del
vot anticipat. El vot es pot
demanar per via telemàtica
amb un certificat electrònic
al web https://www.correos.
es o presencialment a una
oficina de Correus amb un
document d’identificació.
Posteriorment, Correus farà
arribar per correu certificat
tota la informació que sigui
necessària per emetre el
vot. Atesa la situació excepcional, el votant podrà lliurar
el sobre amb la papereta
a l’empleat de Correus per
evitar anar més tard a una
oficina de Correus.
Si ho prefereix, però, l’elector pot anar a l’oficina de
Correus a enviar el vot per
correu certificat, un tràmit
que no cal que faci de forma
personal. El vot anticipat
es pot sol·licitar fins al 5 de
febrer a les 14 h.
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Aquesta matinada s’ha donat el tret de sortida a una
campanya electoral al Parlament de Catalunya marcada
per la pandèmia de coronavirus, una campanya insòlita
en la qual les restriccions i el
confinament seran els protagonistes. Tant l’executiu
com els partits han assumit
que el decret d’ajornament
electoral, que posposava els
comicis fins al 30 de maig, ha
quedat suspès pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), qui va estimar
la suspensió cautelar del
decret basant-se en la llarga
provisionalitat institucional.
Així que, fins que resolgui la
seva decisió definitiva abans
del 8 de febrer, els partits
que opten al Parlament
català estan oficialment en
campanya electoral.

Els polítics no
podran passejar
pels carrers per
demanar el vot
El govern català, tot i
que manté que votar el 14
de febrer suposa un risc en
plena tercera onada de la
pandèmia, manté els seus
missatges en defensa dels
protocols establerts de cara
a incentivar una votació
segura.
Pel que fa a la campanya
pròpiament dita, el Procicat
ha publicat el protocol que
marca les directrius de com
han de ser els actes de la
campanya electoral del 14
de febrer. El document demana “fomentar l’atenció i
les activitats telemàtiques”
i, en el cas que els partits

vulguin fer un míting presencial, es recomana “prioritzar
els actes a l’aire lliure”. Per
tant, els mítings en recintes
tancats hauran de ser l’última opció a adoptar.
Tant si els actes es fan
a l’aire lliure o en un espai
tancat, l’aforament haurà
d’estar limitat al 50 % fins a
un màxim de 1.000 persones (aire lliure) o 500 (local
tancat).
Les directrius del Procicat també eliminaran pel
14F algunes de les imatges
típiques de les campanyes
electorals. Per exemple, els
candidats no podran passejar per mercats o places
buscant el vot de la gent,
ni tampoc podran repartir
pamflets ni fer petons o
abraçades als militants.
Pel que fa als mítings en
espais tancats, es recomana
no fomentar els càntics ni els
crits, sinó que només estaran permesos a l’aire lliure.
Els assistents a les convocatòries tampoc no podran
compartir pancartes, ni els
partits els podran repartir
material de marxandatge.
En paral·lel a les mesures
per a la campanya electoral,
la Generalitat i els Mossos
d’Esquadra sí que permetran la mobilitat fora del
municipi per a qui assisteixi
als mítings d’un partit.
De fet, el certificat autoresponsable preveu una
casella per a aquest efecte.
Una decisió que ha aixecat
polèmica en molts sectors
que estan vivint greus restriccions a causa de la pandèmia i que no entenen per
què no es pot, per exemple,
anar al teatre a un altre
municipi, però sí assistir a
un acte polític.
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vui tot just comença una campanya
electoral, probablement la més
estranya des de la restauració de
la democràcia. I no només per la situació
de pandèmia mundial que ha posat cap per
avall les nostres vides, sinó també perquè no
se sap exactament si al final les eleccions del
14 de febrer se celebraran o es posposaran
i no serà fins just una setmana abans quan
es coneixerà.
Més enllà de la batalla entre els partits
que es van manifestar a favor de suspendre
les eleccions a la primavera, la majoria, i els
que no, sembla complicat pensar que la ciutadania està en aquests moments pensant a
conformar un nou Parlament. Unes eleccions
que, a més, són totalment anòmales, que

No més mentides, si us plau!
Hem arribat a un punt on la població ja no
ens creiem més de la meitat de coses que ens
diuen, ha arribat un punt en què psicològicament estem al límit, igual que els sanitaris,
ha arribat un punt on no podem estar-nos
quiets, ha arribat el final i límit!
Després que hagin comunicat que es pot
saltar el confinament municipal per anar
a veure els diferents mítings dels partits
polítics ha fet explotar les crítiques de la
població ... Què esperaven?
Sí, votar és un dret, també ho és la llibertat de mobilitat i, aquesta última, la tenim
restringida des de fa molt de temps. Sí, la
mobilitat provoca contagis ... Els mítings no
provoquen mobilitat i contagis? El virus no
assisteix a ells? Només assisteix al cotxe o
transport que agafes per moure’t?
Porto més del 50% de la meva relació
sense poder veure’m per culpa dels diferents
confinaments. Mentalment estic bastant
al límit de no poder gaudir de la meva
relació però, tampoc poder gaudir dels

EDITORIAL

14F

arriben després que la justícia inhabilites
a Quim Torra per penjar una pancarta en
període electoral.
Les notícies que arriben cada dia sobre
l’evolució de la pandèmia poden arribar a ser
esgotadores o desmoralitzadores, però no per
això són menys reals. Hi ha més de 2.000
persones que ara mateix estan a l’hospital,
700 a la unitat de crítics, que tornen a estar
col·lapsades, i tot plegat fa que el sistema
sanitari torni a estar a punt del col·lapse.

Cartes de la Ciutadania

meus amics. No entenc per què la família
o la gent més propera no és una excepció.
Em poso a pensar en tota aquella població
que viu sola, que està en plena solitud, que
mentalment deuen estar pitjor, en el fons
més fosc que es pot estar perquè no poden
veure a ningú, sentint-se sola, i després ens
venen que podem sortir a veure com ens
tornaran a mentir.
D’altra banda estaven les eleccions del
Barça, que es van anul·lar per la COVID19, però aquestes no s’anul·laran perquè no
interessa. És tot un despropòsit, no hi ha
cap coherència en res ...
Mai he estat d’escriure un text d’opinió
crític, però ha arribat un punt en què no
he pogut més, que tots estem notant que
s’estan rient de nosaltres a la nostra cara, que
els importa zero el que necessiti i pensi la
població. O deixen sortir per tot o per res!
Vull acabar demanant a tota la població
que aguanti la recta final, que vindran temps
millors.
Iván Zabal Thomas

El Tuit de la setmana				

21 de gener

MaiteMMarmol
@marmol_maite

De:
no veure la família,no fer excursions amb l’institut,
fer classe a un congelador,entrar en paranoia si
s’acaba l’hidrogel a l’aula,autocribar-me, haver de
normalitzar els nums de morts i contagis.... para
todo lo demás...
A VOTAR SIN MIEDO!!

#Eleccions14F #rubicity

Dipòsit legal: B 35129-1993

I la classe política no està precisament
donant exemple de civisme i de pensar en
el bé comú: càrrecs públics que es vacunen abans del que toquen, decisions molt
importants que es prenen només pensant
en clau electoral, com el canvi de cromos
al ministeri de Sanitat o la incapacitat del
govern per endurir les restriccions per evitar
més propagació. La gota que ha fet vessar el
got ha estat l’anunci que els ciutadans podran
saltar el confinament per assistir a mítings
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Estat dels carrers de vianants
Camino per la plaça Doctor Guardiet i
he d’anar mirant atentament el terra. Hi
ha nombroses pedres aixecades a diferents
alçades i en diversos punts del terra. No és
només una zona, és pràcticament tota la part
per on es deixen circular vehicles. Camino
per la plaça i crec realment que és un perill
pels vianants, especialment per la gent gran,
però per tothom el lamentable estat del terra.
La plaça, si no recordo malament, té just una
dècada, ja que es va reformar cap al 2011.
És evident que aquest terra o era de molt
baixa qualitat o no està ben posat o no era
adequat per l’ús i les càrregues de trànsit que
ha de suportar. Espero que algú de l’Ajuntament prengui nota perquè algú prendrà
mal i llavors serà massa tard. Aquesta plaça
necessita una reparació urgent i si, com diu
el consistori, la prioritat són els vianants
comencin per adequar el terra per on aquests
han de passar. Els colors estan molt bé, però
hi ha moltes més coses a fer.
Anna M. Diaz

electorals. Molta gent fa mesos que no veu
a la seva família per aquestes restriccions
com perquè aquestes notícies no serveixin
únicament per degradar encara més la figura
dels polítics i de la política en general.
Tampoc serveix de gaire repetir fins a
l’avorriment que els col·legis electorals són
segurs, quan els experts porten mesos i mesos
alertant que no existeix el risc zero, especialment per a la gent que estarà a les meses
electorals i que hauran d’estar en contacte
amb centenars de persones. Tot plegat és un
despropòsit que dibuixa un futur incert. Si les
eleccions se suspenen, seran milions d’euros
llançats a les escombraries, i si se celebren
l’abstenció pot ser històrica i l’absentisme a
les meses electorals, també.

Albert Rivera y Ciudadanos
La formación Ciudadanos parecía que iba
a ser una organización política que podría
cambiar el rumbo político catalán y español.
Voté a Ciudadanos muchísimos años, en
concreto de 2006 a 2017, pero después de
ganar las elecciones catalanas de 2017 y
defraudar al constitucionalismo, dejé de
hacerlo.
Ciudadanos, sin Albert Rivera no es
nada, ya que Inés Arrimadas dejó Catalunya por la puerta de atrás. Creo que en
las próximas elecciones al Parlament de
Catalunya, y después de la espantada de
una mujer muy válida como Lorena Roldán
(que se ha pasado al PP e irá de número 2
por Barcelona), si consiguen formar grupo
parlamentario propio se pueden dar como
satisfechos…
Sin el “mando” de Rivera, se aproxima el
ocaso de lo que pudo ser y no fue, el barco
se hunde, y sin Lorena aún más.
José Antonio
Avila López

Opinió
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Gestió municipal durant
campanyes electorals eternes

EL RUBÍ D’ABANS

La plaça del “Domènech”

Cristian Ruiz
Veïns per Rubí

Plaça a mitjans segle passat. / Cedida GCMR-CER

Jordi Vilalta
GCMR-CER
Aquest espai sempre havia
estat el pla de can Cabanyes,
la masia que es trobava a
l’altra banda de la via del tren
i que va desaparèixer el 1974
per poder construir “Les
Torres”. Es va urbanitzar els
anys 80 del segle XIX i va
rebre el nom oficial de “plaza
del Progreso”.
El 1886 Jaume Domènech, amo de la masia papiolenca del mateix nom, va fer
edificar el cafè-teatre que es
trobava on ara hi ha diversos
bars, unes oficines municipals
i el restaurant “La Tagliatella”, i d’aquí el nom popular
de “plaça del Domènch” que
sempre ha rebut. A principis
del segle passat, era el lloc
d’esbarjo preferit de la gent
de Rubí, conjuntament amb
la font del Bullidor.
Entre els anys 1912 i
1917 s’hi disputaven els primers partits de futbol del
Rubí contra diverses poblacions veïnes. L’arribada del
tren i les obres que tingueren
lloc el 1918 varen fer que els
encontres es traslladessin al

camp del Cairot. Precisament fou aquest any quan
la plaça canvià el seu nom
oficial pel de “plaça del Dr.
Pearson” en honor del magnat nord-americà impulsor
de la línia de ferrocarrils del
Vallès, i també quan s’instal·là el bar “La Gàbia”.
Un altre establiment que
donava molta vida a aquest
espai de gaudi era l’actual
bar Gori, que ja existia des
dels voltants de 1900 com
a fonda i que, en època de
la II República, era el “bar
Manolo” pel nom del seu
propietari, Manuel Navarro.
La denominació de “Gori”
venia de Gregori Arús, que
el regentaria després de la
guerra civil.
Després de l’arribada
del tren la plaça prengué
una gran embranzida. S’hi
construïren cases al seu voltant com la Ymbert (1918)
o les de la senyora Àngela
Gilabert el 1922, obra de
Lluís Muncunill. A més,
el 1927 es va millorar i enjardinar la plaça a càrrec
de Ramon Puig i Gairalt,
el mateix arquitecte que el
1928 reformaria l’edifici del
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Casino, amb el seu aspecte
actual. Les dimensions de
la plaça quedarien fixades
definitivament el 1931.
Durant el franquisme era
el lloc de destinació de rubinencs i rubinenques que passejaven pel “carrer Fondo”, on
acabaven prenent l’aperitiu a
les cadires del Gori o La Gàbia o bé comprant una bossa
de patates “xip” a la xurreria
que se situava tocant quasi
la balustrada que separava la
plaça del fos de la via del tren.
El 1962, en època de l’alcalde
Miquel Rufé, s’hi instal·laren
uns gronxadors infantils i,
més tard, als 70, ja durant el
mandat de Murillo, la font
d’aigua de colors. No obstant
això, el 1973 seria enderrocat
el cafè-teatre Domènech i el
mateix any també desaparegué el popular bar de “La
Gàbia”.
Encara durant els 70,
però ja en època de la primera
democràcia municipal, la
col·locació de l’entranyable
elefant “Bódum” el 1978
despertà una gran expectació. Encara avui en dia és un
símbol, no només de la plaça,
sinó de Rubí.

Malgrat que en el nostre
sistema polític, les eleccions
estan pensades per organitzar-se cada quatre anys (cinc
en el cas de les europees)
la realitat tan convulsa que
estem vivint els darrers anys
ha fet que en el període de
sis anys que van de 2014 a
2020 hàgim viscut ni més
ni menys que deu períodes
electorals: quatre eleccions
generals, dues eleccions al
Parlament de Catalunya,
a més de dues eleccions
municipals, dues eleccions
europees i permeteu-me que
sumi el famós Referèndum
de l’1 d’octubre de 2017, legal
per uns i il·legal per altres,
però que a efectes pràctics
va protagonitzar durant dies
i dies telenotícies i diaris i va
captar l’atenció de totes i tots
durant molt de temps.
Això ens fa una mitjana
d’unes eleccions cada sis
mesos aproximadament, tot
i que realment no ha estat
així, ja que hi ha eleccions
que han compartit data. Els
protagonistes de les eleccions
són gairebé els mateixos,
però amb diferents resultats
que, sempre, al final dels recomptes els fan jugar al “fet
i amagar” durant setmanes, ja
que, per sort o per desgràcia,
lluny han quedat aquelles
èpoques on era relativament
fàcil arribar a la majoria
absoluta, però que d’alguna
manera també sembla que
ha suposat la sentència de
mort de les legislatures de
quatre anys.
Fa la sensació que vivim
eternament en campanyes

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)
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Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

electorals. Encara no han
passat unes eleccions i ja
estem en la precampanya
de les properes. I en mig de
tot aquest desencís la més
afectada sempre és la política
municipal.
Ara, a la vigília d’unes
noves eleccions autonòmiques (els dotzens comicis
en poc més de sis anys), les
seccions locals dels partits
són sempre els que fan la
feina de la campanya al
carrer. Això vol dir que, a la
gestió pel municipi (sigui de
govern o d’oposició) s’ha de
sumar la de fer campanya
per les properes eleccions.

La gestió municipal
ha de rebre el
protagonisme que
les rubinenques i
els rubinencs
mereixem
Fins i tot alguns i algunes
que són regidors o regidores
de l’ajuntament i que amb
prou feina tenen temps per
treballar per la ciutat, s’atreveixen a formar part també
de les llistes dels seus partits
pel parlament de Catalunya mostrant, un cop més,
que per alguns i algunes la
política local, ser regidor o
regidora del seu ajuntament,
no és més que un trampolí
per arribar a metes molt més
altes. Lícit, per descomptat,
però que ens hauria de fer
pensar una mica.
La política ens fa moltes vegades trobar estranys
companys de viatge, i en
mig de tantes negociacions,
pactes i coalicions se’ns fa
difícil pensar que un partit

pugui criticar o denunciar
públicament una mala acció
d’un altre amb qui, pot ser,
després dels propers comicis
haurà de pactar a un nivell
supramunicipal. És fàcil
comprendre que la teva seu
central et pugui frenar en el
teu intent de retreure alguna
cosa a algú que potser en
unes setmanes necessitaràs
per dur-te al poder.
Per això és tan important
la feina de partits com “Veïns
per Rubí”, sense interessos
més enllà del municipi, sense
seus centrals fora de la nostra
ciutat que els ordenin callar
quan alguna cosa no es fa
“correctament”. Els partits
municipalistes, en aquests
moments d’inestabilitat política a nivell nacional o
autonòmic, són un baluard
imprescindible per a la gestió municipal que és la que
realment ens afecta durant
el nostre dia a dia, perquè és
la que s’encarrega de la neteja
del teu carrer, de la seguretat
teva i dels teus veïns i veïnes,
en general, de la teva qualitat
de vida més directa, però que
moltes vegades és la primera
que s’abandona quan alguns i
algunes estan més pendents
del que succeeix a Barcelona, Madrid o Brussel·les
i se n’obliden del que està
succeint a la nostra ciutat.
La gestió municipal ha de
rebre el protagonisme que les
rubinenques i els rubinencs
mereixem, mai ha de ser un
mitjà per aconseguir metes
més altes. Des de VR seguirem treballant i lluitant per
tenir la ciutat que realment
mereixem, més verda, més
segura, més ètica i de la qual
ens sentim totes i tots més
orgulloses i orgullosos.

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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fotografia

VALLÈS SEGURETAT S.L.
VALLÈS SEGURETAT S.L., empresa
instaladora de Sistemas de seguridad
de Rubí precisa

El rubinenc Joan Díez impulsa una revista
trimestral dedicada a la fotografia

AYUDANTE DE INSTALADOR
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
- Persona de 18 a 22 años.
- Para: Ayudante de instalador.
- Formación a cargo de la empresa.
Valoraremos:
- Estudios de electricidad o electrónica
Grado medio o superior
- Experiencia en instalaciones eléctricas.
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
info@vallesseguretat.com
Una de les imatges del rubinenc, feta durant un viatge a l’Illa de Pasqua. / Cedida

rEDACCIÓ

El fotògraf rubinenc Joan
Díez, membre del Grup Fotogràfic ‘El Gra’ ha impulsat,
conjuntament amb Miquel
Planchart, que s’encarregarà de la part de laboratori, i Lluís Vilanova, que
s’ocuparà del disseny, una
revista pels amants de la
fotografia. La difícil situació
actual no ha impedit a Díez
complir un dels projectes
que tenia com a objectiu.

Es tracta de la publicació ‘F/8 Magazín’ i és un
monogràfic trimestral que
es basarà majoritàriament
en els països visitats per
l’autor en els cinc continents. A vegades seran
imatges en blanc i negre,
altres en color i altres en
3D, una de les especialitats
de Díez.
El primer número de la
revista, editada al gener,
ha estat dedicat a la ciutat
de Nova York i la propera

entrega, que serà el mes
d’abril, portarà imatges del
Vietnam.
El fotògraf rubinenc va
descobrir la fotografia tridimensional ara fa tot just
quatre anys. Díez ha realitzat més d’una trentena
d’exposicions individuals i
col·lectives arreu del país,
entre les quals destaquen
les incloses en els Festivals
Visa Off de Perpinyà, FINEART d’Igualada o el Festival
Internacional de Torelló.

També ha mostrat imatges
a l’Ambaixada de Xile a
Madrid i ha col·laborat amb
diversos mitjans de comunicació d’àmbit general.
Tot i que ara encara té
compromeses exposicions
a Arenys de Mar i Barcelona
i que fins al 31 de gener
continua amb l’exposició
Rubí de Rock al Museu Municipal Castell de Rubí, ara
ha iniciat aquest projecte
pel qual ha mostrat tota la
seva implicació i il·lusió.

tradicions

L’Asociación Rociera de Rubí celebrarà el Dia
de la Candelaria amb la tradicional missa

Autos · hogar · vida · salud · decesos
comercio/pyme · protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

rEDACCIÓ

L’Asociación Rociera de Rubí
està organitzant la celebració del Dia de la Verge de la
Candelera, respectant les

mesures i les restriccions
sanitàries vigents per evitar
la propagació del coronavirus. La celebració tindrà lloc
el diumenge 7 de febrer a
les 13 h amb la tradicional

missa a l’església de Sant
Pere, amenitzada pel cor
rociero de l’entitat.
Davant la situació epidemiològica, l’entitat ha
decidit anul·lar el vi d’honor

Economista, experiència i
responsabilitat,
comptabilitat fiscal i
laboral. Tancament any,
comptabilitats
endarrerides.
Preus molt econòmics.

Maria 636 523 812

L’Asociación celebra des de fa molts anys la festivitat de la Candelaria. / Cedida

i el dinar posterior del soci.
Com l’elecció del Romero
mayor i del Romero infantil
de l’any s’escollia després
del dinar del soci, l’Asociación ha acordat mantenir
els ‘romeros’ de l’any passat
un any mes. Així, Mari López
es mantindrà aquest 2021
com a Romera Mayor i Ana
Barrio seguirà exercint de
Romera infantil.
La festivitat de la Candelera està molt arrelada a
la ciutat des de fa dècades.
Durant la celebració de
l’ofici religiós és habitual
la benedicció de les medalles per als nous ‘romeros’,
que enguany repeteixen,
l’ofrena d’aliments i la presentació a la Verge dels
infants. Un dels moments
més emotius acostuma a ser
la Salve Rociera.

cULTURA
literatura i arts escèniques

Mag Selvin: “En 50 anys de professió he
viscut anècdotes molt curioses”
Lara lópez

Andreu Llorens, més conegut en el món artístic com el
mag Selvin, és l’il·lusionista
més veterà de Catalunya.
Resident a Rubí des de fa
trenta-dos anys, presenta
‘De ilusión también se vive’,
un llibre ple d’anècdotes
sobre la seva trajectòria de
50 anys com a mag i ventríloc
professional.
- Com va sorgir la teva passió per la màgia durant la
infància?
- Amb 9 anys, els Reis em van
portar una caixa de màgia artesanal meravellosa. Jo vaig
seguir estudiant, practicant
i estimant la màgia durant
tots aquests anys.
- Per què vas decidir-te a dedicar-te professionalment a
la màgia i ventrilòquia?
- Al principi vaig començar
amb la màgia com una afició
i practicant vaig aconseguir
algunes actuacions remunerades a espectacles infantils.
Com els meus pares volien
que tingués una feina estable, treballava a un banc,
combinat amb actuacions a
les nits. Va arribar un punt
que era complicat combinarho i vaig decidir dedicar-me
completament a la màgia.
- En quin àmbit et sents
més còmode, com a mag o
ventríloc?
Em sento còmode en tots els
àmbits. M’agrada molt organitzar festivals de màgia, tot i
que ara està complicat amb
la pandèmia. També he fet
molta televisió amb el Màgic
Andreu, el Juan Tamariz, el
Mag Lari, he estat assessor
d’El Mago Pop a la sèrie de
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Selvin, amb la maga portuguesa Solange, i amb un dels seus primers
ninots, “Melenitas” / Cedida

Discovery Max... Però no hi
ha res com l’espectacle en
directe, la millor experiència
és a una sala o a un teatre
amb públic davant i veure la
seva reacció instantània.
- Quina ha estat l’anècdota
més divertida de la teva trajectòria professional?
- En 50 anys de professió he

viscut anècdotes molt curioses. Una amiga meva d’infantesa ara és la mare priora
de les Carmelitas Descalzas
de León. Fa bastants anys la
vaig anar a veure al convent
de clausura per fer màgia a
través de dues finestres amb
reixes.
També vaig actuar com

Portada del llibre del mag rubinenc. / Cedida

a ventríloc al Palau de la
Moncloa amb la meva nina
Loli, com a part del programa
de ràdio ‘Protagonistas’ amb
Luis del Olmo. He actuat a
teatres i llocs meravellosos
com el Teatro Real de Madrid, però també a pubs de
mala mort.
- Com has combinat les disciplines de màgia i ventrilòquia als teus espectacles?
- Als meus espectacles combino molt la màgia i la ventrilòquia, per exemple, amb
un nino pallasso que mentre
parla també fa un número
de màgia amb la seva mà.
Sempre que trec algun nino,
els nens i nenes de 14 anys
o menors es queden molt
parats, ja que és un art que
no coneixen. Fa 20 anys, la
ventrilòquia era molt popular a Espanya i Catalunya
gràcies a la televisió, però
ara és un art que està força
desaparegut i, tristament,
molt oblidat.
- Quina ha estat la teva
inspiració per donar vida
a ninots tan famosos com
‘Melenitas’, ‘Andreuet’,
‘Melakito’ o ‘Loli’?
- Les inspiracions són moltes.
He vist actuar molts dels
grans mestres de la ventrilòquia antiga i de la ventrilòquia als Estats Units, on
encara continua sent un art
molt important. La inspiració
també sorgeix llegint molt,
pensant les meves pròpies
idees, etc.
Si estàs interessat a rebre
un exemplar del llibre ‘De
ilusión también se vive’ o
un avanç d’algun dels seus
capítols, pots enviar un email
a andreuselvin@gmail.com.

entitat

L’AEUR arrenca el semestre
amb noves activitats virtuals
rEDACCIÓ

La pandèmia ha suposat
un repte perquè l’Aula
d’Estudis Universitaris de
Rubí (AEUR) pugui continuar fent la seva activitat.
Habitualment, ofereix conferències i sortides destinat
al col·lectiu de la gent gran,
precisament molt colpejat
per la pandèmia. Amb la
intenció de poder oferir
un oci segur i sense sortir
de casa per a aquestes persones, l’entitat ha adaptat
la seva programació a les
noves tecnologies i ofereix gairebé una vintena
d’activitats fins al març de
temàtiques molt variades
amb el suport de l’Agrupació d’Aules de Formació
Permanent per a la Gent
Gran de Catalunya (Afopa)
i els Amics de la UAB.
Algunes de les conferències ja s’han produït
durant els darrers dies,
com per exemple ‘Les claus
de l’expansió d’Europa
en l’època dels descobriments’, ‘Introducció al
judaïsme’ o ‘Brexit i ara
què?’. De cara al mes de

febrer, estan previstes les
conferències virtuals ‘Dones i homes: les diferències
que ens uneixen’ (01/02),
‘L’art de la Franja: justícia o
espoli?’ (08/02); ‘La covid19 fa canviar els paradigmes econòmics’ (11/02);
‘Hildegarda de Bingen,
mestratge i pensament’
(15/02); ‘Josep M. Folch i
Torres, escriptor i patriota’
(22/02); ‘Dret Civil vigent
a Catalunya (22/02); i ‘Per
una Unió Sanitària Europea’ (25/02).
De cara al mes de març,
estan previstes quatre conferències: ‘El consum abusiu de pornografia... Un
problema de Salut Pública’
(01/03); ‘La Germanor dels
Prerrafaelites’ (08/03);
‘Biociutats o la convivència
dels entorns urbans i naturals (15/02); ‘Vida i univers:
ciència i religió’ (22/03);
i ‘La banca ètica i la crisi
econòmica’ (22/03). Totes
les activitats es fan en línia.
Per obtenir més informació
sobre aquest cicle de conferències, es pot enviar un
correu electrònic a aularubi@aularubi.cat.

L’entitat ha ajornat les sortides i activitats presencials fins que les
restriccions sanitàries ho permetin. / Arxiu

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

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

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

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

Exposicions Els títols més demanats el 2020 a

La Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. / Arxiu

Els títols més prestats de
l’eBiblio (llibres electrònics)
són ‘Boulder’ d’Eva Baltasar, ‘La chica de nieve’ de
Javier Castillo i finalment,
‘La pacient silenciosa’ d’Alex
Michaelides.
En l’àmbit audiovisual
s’imposa la pel·lícula ‘Bohemian Rhapsody’, seguida de

DiFicultat: Mitjana

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
En aquests dies toca gestionar el món interior i
fer front a l’insomni. Tens molta creativitat i si
expresses el teu potencial, baixaràs revolucions
i dormiràs millor.

8

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si cerques feina, poden trucar-te d’una empresa
per la que ja vas treballar. Segones oportunitats
en lo laboral i en la salut. Si tens una relació
sentimental, es consolida.
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Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Tensió entre el teu desig de llibertat i algú de
l’àmbit familiar. Pensa en solucions pràctiques.
Podries obtenir ingressos extra amb alguna
activitat artística o musical.

3

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mercuri retrògrad a Casa VII, posa l’escenari
ideal per retrobar-te amb el passat o cercar algú
amb qui va quedar alguna cosa pendent. Final
d’etapa al sector laboral.

4 8 1

8

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si vens d’una etapa en que t’has sentit una mica
apàtic, pots començar a gaudir de més energia i
ganes de fer exercici. Es desperta la passió amb
algú que coneixes.

2 8 1
9
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6
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Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Mentre algunes persones del teu voltant són a
l’atur, tu pots veure que per ara, te’n surts prou
bé. Si amb la parella passeu una etapa distant,
podeu tornar a connectar.
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Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Augmenten les amistats, fins i tot encara que
no facis gran cosa perquè això passi. A la feina
potser vius una etapa de força estrès, però de
la que en sortiràs reforçat.
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Bessons (21/5 al 21/6)
Amb el Sol a Casa IX sents que has de pujar
un graó en la teva evolució personal. No et
conformes amb el de sempre i aspires a més.
Rebel·lia i fe, amb aquest trànsit.

4
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Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots viure algunes situacions amb la parella que
et descol·loquin doncs està neguitosa. Tornes a
un indret que t’agrada i amb el que tens força
connexió emocional.
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Taure (Del 21/4 al 20/5)
Podries conèixer una persona amb la que comparteixes atracció física i filosofia. No acceptaràs
que altres et diguin com has de fer les coses i
posaràs uns quants límits.

5
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Balança (Del 24/9 al 23/10)
Mercuri retrògrad a Casa V pot inclinar-te a
rebre noticies d’un amor del passat. Amb els
fills poden tornar a sorgir temes que estaven
pendents d’una conversa profunda.

Pel que fa a la novel·la estrangera els títols més prestats a les 228 biblioteques
municipals i 10 bibliobusos
de la província de Barcelona són ‘Normal people’ de
Sally Rooney, ‘The Flatshare’ de Beth O’Leary i ‘The
Guardians: a novel’ de John
Grisham.

Dificultat: mitjana
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Solució

Àries (21/3 al 20/4)
Amb Mercuri retrògrad per Casa XI pot tornar
una amistat i pots recuperar un projecte que
creies perdut. Si estàs a l’atur pot sorgir una
feina per fer una substitució.

‘Green book’ i ‘La sociedad
literaria y el pastel de piel
de patata’.
Pel que fa a les novel·les
juvenils, un any més, en primer lloc trobem ‘Wonder’
de R. J. Palacio, en segona
posició ‘Mentida’ de Care
Santos i en tercer lloc ‘Invisible’ d’Eloy Moreno.

Sudoku

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

El 2020 serà recordat com
l’any en què es van haver
de tancar temporalment
les biblioteques a causa de
la pandèmia. Malgrat tot,
els lectors han aprofitat la
convivència dels serveis de
préstec digital i presencial
per llegir més que mai i ja
es disposa dels títols més
prestats a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona durant
aquest darrer any.
La novel·la ‘Canto jo i la
muntanya balla’ d’Irene Solà,
en què prenen la paraula
dones i homes, fantasmes
i dones d’aigua, núvols i
bolets, gossos i cabirols, ha
estat el llibre més prestat
a la Xarxa de Biblioteques
Municipals durant el 2020.
La segueix ‘La Cara norte
del corazón’ de Dolores Redondo i la novel·la ‘Paraules
que tu entendràs’ en què
Xavier Bosch explora l’ús de
la veritat i els secrets en les
parelles.
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Big Venus
Il·lustracions al CRAC. Dins del Cicle En Mans de Dona.

redacció
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Dues mirades
Fotografia de Mercà Ramírez i pintura de Magda Cano.
Fins al 31 de gener a l’Espai Expositiu de l’Antiga Estació.

les biblioteques de la xarxa de la Diputació
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Operació aigua
A càrrec de Sorea. Al vestíbul de la Biblioteca fins al 10
de febrer.
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hoquei línia | lliga

Victòria del Sènior Femení del Cent
Patins en el derbi català

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

El Sènior Femení es va imposar amb claredat a la darrera jornada de la Lliga Elit. / Cedida

Les jugadores del Sènior
Femení del Cent Patins
van aconseguir el triomf
contra l’Asme Tucans per
0-5 en la darrera jornada
de la Lliga Elit. El conjunt de
Sant Adrià es va trobar davant un conjunt molt sòlid,
especialment en defensa.
La portera rubinenca, Ana
Munevar, va aconseguir
aturar un penal i les jugadores de Marcus Fajardo
van arribar al descans amb
un 0-3 en el marcador. A la

represa, l’equip visitant va
confirmar aquesta solidesa
a la pista i va aconseguir
arrodonir el marcador amb
dos gols més. Amb aquests
tres punts, el Cent Patins
se situa tercer en la classificació.
Pel que fa al Sènior
Masculí B, va viatjar a Mallorca per enfrontar-se a
l’Espanya HC B, partit que
va perdre per 4-2, malgastant d’aquesta forma
una bona oportunitat per

sumar punts i lluitar per la
permanència. L’equip no va
estar concentrat ni coordinat i a la primera meitat
va cometre molts errors
tàctics. A més, va tenir mala
sort de cara a porteria, fet
que li va privar d’entrar al
partit. A la represa, amb
el 4-0 al marcador, els rubinencs van aconseguir
mantenir la porteria a zero
i escurçar distàncies en el
marcador amb dos gols. /
HCR Cent Patins

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

Atletisme | pista coberta

Bons resultats per la UAR a la segona
jornada de pista coberta i a l’aire lliure
La Unió Atlètica Rubí (UAR)
va participar amb diversos
atletes en la segona jornada
de pista coberta, que va
tenir lloc al Palau Sant Jordi,
i a la d’aire lliure, que va ser
a Sabadell aquest cap de
setmana.
En la competició en pista
coberta, Hugo García va
participar en la categoria
Sub-18 en dues proves: els
400 m llisos i els 60 m llisos.
En la primera prova va ser
segon de la seva sèrie amb
un temps de 54.55, mentre
que en la segona va quedar
quart de la sèrie.
En categoria Sub-16, el
millor resultat el va obtenir
Alba Rodríguez en els 60
m llisos, que va quedar en
tercera posició de la seva
sèrie amb un temps de 8.26.
Adrián Macías va quedar en

cinquena posició de la sèrie
en la prova de 1.000 m llisos.
Paula Haba, per la seva banda, va participar en la prova
de triple salt i es va classificar
vuitena de la seva sèrie.
Pel que fa a la jornada
d’aire lliure, tots els participants rubinencs van ser de
la categoria Sub-16 i molts
van aconseguir millorar les
seves marques. Cal destacar
que Ferran Soler va quedar
primera de la sèrie dels 60 m
llisos amb 7.78, millorant el
seu millor temps. També va
aconseguir un doble primer
lloc Iván García, en salt de
llargada i en els 300 m llisos.
En tots dos casos va fer la
seva millor marca, 5.64 en
el salt i 38.80 en la cursa. I
Aketza Sumell va sumar un
segon lloc en salt d’alçada,
amb una marca d’1.63.
Mireya Castro va aconseguir dos quarts llocs, als

60 m llisos després de fer
la seva millor marca i en els
600 m llisos, també batent
el seu propi rècord. Martí
Ardévol va ser quart en el
llançament de pes en la
seva sèrie amb 10.60, el seu
millor registre. Pol Moreno
i Alex Rius van córrer els 60
m llisos i els 300 m llisos en
sèries diferents, obtenint
tots dos un sisè lloc en la
primera prova i millorant la
seva marca. En la segona,
també tots dos van quedar
en quarta posició, també
millorant els seus registres.
En els 60 m llisos, també
va participar Oriol García,
que va quedar cinquè de la
sèrie, millorant el seu millor
temps. Per últim, Gemma
Velázquez va participar en
la prova del llançament de
pes i va quedar en desena
posició, també millorant la
seva millor marca.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Redacció

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!

