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«No hi ha mal que cent anys duri» (Refrany popular).
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L’Ajuntament suspèn la Cavalcada
de Reis per l’augment de contagis

L’arribada de la variant òmicron ha suposat una allau de positius
de covid-19 i les autoritats han tornat a imposar restriccions
Pàg. 3

J.A. Montoya

La ciutadania
gaudeix de
les propostes
festives,
en un segon
Nadal
marcat per
la pandèmia
Pàg. 10-12

S’inicia la
construcció dels
pisos de lloguer
social del
carrer Marconi
ACTUALITAT - Pàgina 4

Nova protesta
del personal
de les escoles
bressol La Lluna
i Sol, solet
ACTUALITAT - Pàgina 5

Núria Julià
publica un llibre
per a infants
amb relats
d’històries locals
CULTURA - Pàgina 13

El Cent Patins
aconsegueix
classiﬁcar per
la Copa els dos
equips sèniors
ESPORTS - Pàgina 15
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Tornen les restriccions sanitàries per Nadal
L’arribada de la variant òmicron està suposant un gran increment de casos de covid entre
la ciutadania i les autoritats han pres diverses mesures per intentar frenar l’expansió
REDACCIÓ

La ràpida expansió de la variant òmicron en els darrers
dies ha portat al govern de la
Generalitat a anunciar noves
mesures, que comencen a
aplicar-se aquest divendres,
just abans de Nadal i que afecten l’àmbit de l’oci, la cultura,
el comerç i la restauració.
En primer lloc, la Generalitat ha decidit tancar l’oci nocturn i rebaixa l’aforament dins
de bars i restaurants fins al
50%. Pel que fa als gimnasos,
l’aforament queda limitat al
70%, com també en els espais
de la cultura i el comerç.
Altres mesures estaven
pendents de la seva aprovació
per part del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya al
tancament d’aquesta edició.
Es tracta de limitar les trobades a un màxim de 10 persones i la imposició d’un toc de
queda des de la 1 h fins a les
6 h de la matinada. La intenció
és que totes aquestes dues
restriccions estiguin en vigor
durant quinze dies.
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positiva no facin quarantena.
En canvi, sí que s’ha imposat
de nou l’obligatorietat de portar la mascareta al carrer, amb
algunes excepcions.

Adéu a la Cavalcada de Reis

Rubí tampoc tindrà la tradicional Cavalcada de Reis
aquest 2022. L’any passat,
els infants rubinencs es van
quedar sense aquest espectacle i enguany tampoc el
podran gaudir amb el format
habitual, l’espectacle a l’Escardívol i la rua pels carrers
de la ciutat.
D’altra banda, pel que fa
al govern de l’estat, finalment

Tot i que dilluns el conseller
de Salut havia afirmat que
les cavalcades no se suspendrien, la situació sanitària ha
portat al consistori a prendre
aquesta decisió per evitar
aglomeracions durant el recorregut i prevenir contagis.
Segons ha avançat l’Ajuntament, i a falta de més de-

Tercera dosi
En paral·lel a les restriccions,
l’executiu català vol donar
un impuls a la vacunació de
la dosi de reforç. Les persones majors de 50 anys ja
poden demanar cita per la
tercera dosi i també aquelles
persones vacunades amb AstraZeneca. Properament, ho
podran fer també els majors
de 40 anys. A Rubí, han rebut
aquesta dosi de reforç 14.692
persones.

talls, Ses Majestats els Reis
d’Orient faran una arribada
més prudent. El consistori ha
afirmat que està treballant
per fer possible que els infants puguin veure l’arribada.
El que sí que es manté és
el Campament dels Reis al
Castell, que obrirà les portes
del 2 al 4 de gener.

s’ha decidit que les persones
que tenen dues dosis de la

vacuna i que han estat en
contacte amb una persona
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Alta incidència
Tot plegat arriba després que
les autoritats hagin detectat
una alta incidència, en especial per l’entrada de la nova
variant procedent de Sudàfrica. A Catalunya, hi ha més
de 350 malalts crítics, però la
previsió de Salut és acabar el
2021 amb mig miler de pacients a l’UCI.

US DESITJA

A Rubí, hi ha 10 persones
que estan ingressades a l’hospital, una de les quals es troba
a l’UCI. En els darrers dies s’ha
produït una nova defunció
per covid i oficialment són
199 morts a Rubí pel virus.
El risc de rebrot està disparat
per sobre dels 1.000 punts i
la velocitat de transmissió de
la malaltia també és elevada.

AMPLI PIS DE 100M2
AMB 3 HAB.
Gran balcó a peu
de menjador. Situat
a la zona Las Lomas
(Can Fatjó).
Reformat. Bon estat.
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No hi ha millor regal
que el somriure
dels que ens envolten.
Això, i un pijama nou
i calentet, és clar.
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Darrera assemblea de
L’Incasòl inicia les obres d’una promoció
l’any del Moviment per les
d’habitatge públic a Can Sant Joan
Pensions Dignes de Rubí

Prop d’una vintena de persones es van reunir dimarts
al matí a la plaça Pere Aguilera per participar en la
darrera assemblea de l’any
del Moviment per unes
Pensions Públiques Dignes
de Rubí.
La trobada ha servit per
fer balanç de tota la feina
feta durant el 2021 i especialment de les reivindicaci-

Mármoles
Martínez
Peralta

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

ons del moviment que s’han
acabat traduït en compromisos del govern estatal: fer
una auditoria de la caixa de
les pensions, que es prengui
l’IPC com a referent a l’hora
d’augmentar les prestacions, que hi hagi un tipus de
compte corrent destinat a la
gent gran sense comissions
o que les parelles de fet
puguin cobrar la pensió de
viudetat.
D’altra banda, a escala
local, els pensionistes no
estan del tot contents, ja
que les principals demandes continuen encallades.
El col·lectiu fa mesos que
reclama millores en el servei
del CAP Mútua i millorar el
servei d’autobús de Rubí ﬁns
a l’Hospital de Terrassa, una
demanda que és ja històrica.
L’entitat, que ha participat en diverses mobilitzacions estatals i també ha
organitzat mobilitzacions
a la ciutat durant el 2021,
tornarà a reunir-se al carrer
l’11 de gener per seguir amb
les reivindicacions. / DdR

Amb una inversió de 2,7 milions d’euros, està prevista
la construcció de 24 habitatges destinats al lloguer social

de reaproﬁtament d’aigües
grises i la seva coberta acollirà plaques fotovoltaiques.

REDACCIÓ

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat les obres de
construcció d’una promoció
de 24 habitatges de lloguer
assequible a Rubí. Les obres
es basen en un projecte de
l’equip d’arquitectes Ravellat Arquitectura i s’han
adjudicat a l’empresa Nerco
Infraestructuras per 2,6
milions d’euros i un termini
d’execució de 20 mesos. La
promoció forma part del
Programa d’habitatge de
lloguer assequible que està
desenvolupant l’Incasòl i el
seu disseny va ser escollit
entre els participants d’un
concurs.
Els pisos s’erigiran a
la zona de Can Sant Joan,
al carrer Marconi, en una
parcel·la propietat del mateix Incasòl de 740 m2 i amb
una orientació nord-sud.
L’ediﬁci constarà d’una planta soterrània, una planta

Imatge digital de com quedarà l’ediﬁci del carrer Marconi.

baixa i tres plantes de pis.
Els 24 habitatges tindran un
mínim de 50 m2 útils i dues
habitacions dobles, a excepció de l’habitatge adaptat,
que en tindrà només una.
La cuina serà semioberta,
hi haurà un bany complet i
una zona de safareig independent. També es podrà
disposar d’una plaça d’apar-

cament al soterrani.
Es tracta d’un ediﬁci rectangular amb un sol nucli de
comunicacions i accés a l’habitatge mitjançant una passera exterior. La disposició
dels habitatges n’afavoreix
l’assolellament directe i garanteix la ventilació creuada
natural. L’immoble comptarà amb una instal·lació

Promoció destinada al lloguer social
Aquesta és la darrera promoció d’habitatge social a
Can Sant Joan inclosa en el
conveni entre la Generalitat
i l’Ajuntament. Les dues
primeres fa anys que es
van executar, però amb la
crisi econòmica la darrera
va quedar aturada. El 2017
es va anunciar que es tiraria
endavant, però no ha estat
fins ara que s’han pogut
iniciar les obres.
La promoció estarà
destinada íntegrament al
lloguer i de forma prioritària a cobrir les necessitats
d’habitatge detectades al
municipi. En la definició
dels criteris d’adjudicació,
hi participaran l’Ajuntament
i l’Agència d’Habitatge de
Catalunya.

ACTUALITAT
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Les treballadores de les escoles bressol tornen a
reclamar una millora de les condicions laborals
MARTA CABRERA

Les treballadores de les
escoles bressol Sol, solet i
La Lluna han tornat a sortir
al carrer per reivindicar una
millora en les seves condicions laborals. Fa anys que el
personal d’aquestes dues escoles municipals que estan
externalitzades reivindiquen
millores laborals.
L’any 2017, el Ple ja va
aprovar una moció per tal
de fer un estudi de remunicipalització d’aquests dos
centres educatius, que cobreixen l’etapa de 0 a 3 anys.
Però en tot aquest temps
l’estudi no s’ha elaborat i a
l’estiu es va publicar la nova
licitació per adjudicar el servei a una empresa privada,
un plec de clàusules que
ara mateix està impugnat
tant per les empreses que
s’hi han presentat com pels
sindicats.
Aprofitant que Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) i l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) van portar al
darrer Ple de l’any aquesta
qüestió en forma de moció,
les educadores i la resta
de personal de les dues
escoles bressol van manifestar-se davant de l’Ajuntament: “Volem que el regidor
d’Educació i l’alcaldessa
compleixin les seves promeses”, ha explicat Mireia
Domínguez, coordinadora

Personal de les escoles bressol Sol, solet i La Lluna manifestant-se a la plaça Pere Aguilera. / Núria Hueso

de l’àmbit d’educació de 0
a 3 anys de CCOO, que ha
explicat per quin motiu els
sindicats han impugnat el
nou plec: “No hi ha prou
dotació econòmica per impulsar la parella educativa i
els sous continuen congelats
des de fa 15 anys”.
Mentre el regidor d’Educació, Víctor García, garantia
que les treballadores “no tenen uns sous precaris” i “que
estan per sobre del conveni”, el col·lectiu explicava
quina ha estat la realitat durant tots aquests anys: “Fins
al setembre d’aquest any, les
educadores cobraven el sou
mínim interprofessional, ara
tenen un sou que no supera
els 1.200 euros bruts. La

resta de personal, de neteja,
menjador i administració, no
arriben als 1.000 euros”, va
explicar Domínguez.
Les diferències salarials
amb el personal de l’escola
bressol La Bruna, l’única
municipal de gestió directa,
és abismal, segons explica
la representant sindical:
“Estem donant un servei
educatiu d’una qualitat alta
amb una mà d’obra barata.
Cal dignificar la feina que fan
les treballadores”.
L’oposició demana l’equiparació salarial
Pel que fa al debat polític
que es va produir al Ple, que
va tornar a ser telemàtic
per la situació sanitària, va

Rubí tindrà una oficina d’assessorament
per la rehabilitació d’habitatges
A banda del debat sobre
les escoles bressol, el Ple va
servir per aprovar el tràmit
per obrir una Oficina Municipal de Rehabilitació, que
farà les funcions de finestreta única per assessorar
en aquesta matèria. La Generalitat de Catalunya ofereix uns programes d’ajuts
per rehabilitar edificis i
habitatges dins del marc
de les ajudes relacionades
amb la crisi de la covid-19.
Pe r a q u e st m o t i u ,
L’Ajuntament signarà un
conveni amb l’administració catalana a través de
la qual aportarà 25.000
euros per finançar aquest
nou servei, mentre que
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya concedirà una

subvenció de 400 euros
per cada habitatge que es
rehabiliti de forma efectiva
dels expedients tramitats.
El Ple també va aprovar, amb l’única abstenció
de Ciutadans, una moció
elaborada per l’Associació
Sociocultural d’Integració
de Rubí (ARSI), contra la
discriminació laboral per
motius religiosos de les
dones que porten mocador. Es va produir un llarg
debat, en què el portaveu
de Cs, Roberto Martín, va
explicar que la majoria de
demandes dels acords “no
són competència municipal”, tot i que va reiterar el
seu refús a qualsevol tipus
de discriminació en l’àmbit
laboral. La resta de partit

van donar el seu suport.
Una altra de les mocions que es va aprovar va ser
exigir al govern espanyol un
fons de compensació per
als ajuntaments després
que el Tribunal Constitucional hagi declarat nul l’impost de la plusvàlua, un fet
que perjudica clarament
les arques dels ens municipals. En aquesta moció,
presentada per ERC, es van
abstenir els dos socis de
govern, el PSC i ECP.
Per últim, la moció de
Cs per derogar l’impost sobre el CO2 no va prosperar,
ja que només va votar a
favor el partit taronja. L’AUP
i ERC van votar en contra,
mentre que el PSC, ECP i VR
van optar per l’abstenció.

acabar amb l’aprovació de la
moció amb l’única abstenció
dels dos socis de govern, En
Comú Podem (ECP) i el Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC).
La regidora d’Esquerra,
Montse Soler, va recriminar
al govern “no haver fet res
per complir la moció que
es va aprovar fa més de

quatre anys”. I la portaveu
de l’AUP, Betlem Cañizar, va
argumentar que l’externalització del servei l’únic estalvi
que comporta és “en les
condicions laborals i recursos destinats” i va demanar
fer d’una vegada per totes
l’estudi d’internalització.
El regidor de Veïns per
Rubí (VR), Toni García, va
demanar a l’Ajuntament
que equipari les condicions
laborals entre les tres escoles bressols municipals: “Ha
d’haver-hi voluntat política
per fer-ho i, de moment, no
n’hi ha hagut”. El regidor
de Ciutadans (Cs), Roberto
Martín, que va explicar que
no està en contra “de la col·
laboració público-privada”
també va demanar l’equiparació per una qüestió de
“defensa de drets laborals”.
L’estudi ja forma part del
pacte de govern
El govern va decidir abstenir-se en la votació de la
moció, perquè considera
que alguns dels punts dels

L’Ajuntament
es torna a
comprometre a
realitar l’estudi de
remunicipalització
acords tècnicament no es
poden complir. Tot i això,
Víctor García es va comprometre a fer l’estudi abans
que acabi el mandat i es va
comprometre a solucionar
les deficiències que hi ha en
les instal·lacions de l’escola
Sol, solet, que s’inunda de
forma habitual. En aquest
sentit, va descartar el trasllat
perquè afirma que no hi ha
cap altra ubicació que pugui
acollir el centre educatiu.
A l’inici del mandat, ECP
va posar com una de les
condicions per signar l’acord
amb el PSC la realització
d’aquest estudi per poder
remunicipalitzar els dos centres, tot i que sembla que
de moment l’executiu no
ha avançat gaire en aquesta
direcció.
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Una quarantena de persones, a la
caminada contra la línia Pierola-Rubí

Tanca el centre cultural L’EntropiK
després de ser multat per l’Ajuntament
REDACCIÓ

Participants en la caminada observant un conreu amb una torre d’alta tensió. / ERC

Una quarantena de persones van participar en
una caminada contra la
línia de molt alta tensió
(MAT) projectada entre els
Hostalets de Pierola i Rubí.
Organitzada per Esquerra
Republicana de Catalunya,
l’activitat va tenir lloc el
diumenge i va consistir en
un recorregut de 6 km,
acompanyat d’explicacions
sobre el territori i de les
afectacions que pot suposar
la MAT per a l’entorn.
La ruta va sortir de la

masia de Can Balasc i es va
endinsar a la zona boscosa
i els corriols del Comte de
Sert, el camí dels espais
oberts anomenats El Tros
Gran, que és una àmplia extensió de conreus. Passada
la masia de Can Serrafossà i
després de creuar el torrent
de Can Balasc, els participants van creuar el bosc de
l’Ermita, on es van descobrir
les runes del castell i l’ermita de Sant Genís, abans de
tornar ﬁns a la masia de Can
Balasc, passant pel barri de

Can Serrafossà.
La proposta de l’empresa Forestalia pretén installar en una àrea de 5 km prop
de 15 torres d’alta tensió de
80 metres d’alçada entre
boscos, conreus i camins.
L’activitat, que també
va servir per posar en valor
i descobrir l’entorn natural
d’aquesta zona de la ciutat,
va comptar amb la participació del diputat d’ERC al
Parlament, Eugeni Villalbí,
i de l’alcalde d’Ullastrell,
Jaume Puig. / DdR

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

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

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

La SoniK, l’entitat musical
juvenil de la ciutat, ha hagut
d’abandonar el seu projecte
de centre cultural, L’EntropiK, després que l’Ajuntament li hagi imposat una
sanció administrativa de
900 euros. El centre cultural
va obrir les portes el juny
d’aquest mateix any amb la
intenció de donar sortida a
les necessitats del jovent a
la ciutat: “Tant en el procés
previ com en la continuïtat
del projecte ens hem vist soles i desemparades, l’assessorament de l’Ajuntament
ha estat insuficient i poc
esclaridor”, expliquen en un
comunicat. Per a l’entitat,
això ha provocat “la notiﬁcació i posterior obertura
d’un expedient sancionador
i la corresponent multa
per no fer un avís previ de
l’activitat”.
La SoniK culpa al consistori de no conèixer prou bé
el projecte, ja que consideren que el centre cultural
no es pot equiparar a un
bar: “És un centre cultural

L’Ajuntament ha multat l’entitat perquè considera que el local no tenia
els permisos adients. / Arxiu

autogestionat per sòcies de
l’entitat, no un bar ni una
sala de concerts”.
La multa imposada supera els recursos econòmics
de què disposa l’entitat i per
aquest motiu s’ha vist obligada a abaixar la persiana:
“Ens entristeix que no es
fomentin polítiques municipals per adaptar espais
en condicions per poder
desenvolupar activitats del
teixit associatiu”, ha dit el
col·lectiu.
Queixes del veïnat
Per la seva banda, l’Ajuntament ha explicat que al juny

els veïns van presentar una
denúncia per excés de soroll
i la Policia Local va registrar
música audible des del carrer en horari nocturn durant
aquell mes.
El Servei de Joventut es
va reunir amb l’entitat per
informar sobre la necessitat
de sol·licitar els permisos
d’obertura d’una activitat
de bar i cafè i al juliol van
tornar a avisar l’entitat per
molèsties i soroll. La multa,
que es va notiﬁcar el 8 d’octubre, és la mínima prevista
per la llei en aquests casos,
segons ha explicat el consistori.

Exposició dels Mossos al Mercat
per prevenir furts, robatoris i estafes
Els Mossos d’Esquadra han impulsat una campanya de prevenció al Mercat de Rubí destinada als col·lectius vulnerables
susceptibles de ser víctimes de
robatoris, furts o estafes, principalment gent gran. Per aquest
motiu, totes les parades del
Mercat disposen de fulletons
informatius amb consells de seguretat. A més, a les entrades de
l’equipament comercial es poden
trobar uns plafons amb diferents
consells que estaran instal·lats
ﬁns al 27 de desembre. / DdR

Els Mossos reparteixen fulletons entre els paradistes i han col·locat
una exposició per prevenir robatoris entre la gent gran. / Mossos
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l Nadal arriba aquest any un altre cop envoltat de males sensacions per culpa de la
pandèmia. Quan semblava que la situació
era més trenqui-la i que les festes nadalenques
es podrien celebrar amb una certa normalitat,
l’arribada de la variant òmicron ha capgirat la
realitat i en els darrers dies, els casos positius
de covid s’han multiplicat i han batut rècords.
Per sort, la majoria de persones, especialment
si estan vacunades, pateixen la covid de forma
lleu. Però l’onada és tan gran que els hospitals
ja comencen a estar saturats i es preveu que a
ﬁnals d’any la capacitat de les UCI estigui al límit.

Santa Paciència!
A la tristesa i el patiment general provocat
per aquesta situació, encara cal sumar un factor
més i és l’emprenyament general de la ciutadania amb les autoritats. El desgavell que s’ha
produït en els darrers dies no té explicació possible. L’explosió de la variant òmicron no justiﬁca

CARTES DE LA CIUTADANIA
Línies elèctriques i connexions
Llegeixo fa uns dies la notícia
que una empresa projecta
portar energia elèctrica de
parcs d’energia renovables
fins a l’àrea metropolitana
de Catalunya a través d’una
nova línia de molt alta tensió
que creuaria bona part del
territori ﬁns a arribar a la subestació de Can Jardí a Rubí.
I no dono crèdit. Cal trinxar
una mica més el territori? És
realment necessari? Jo crec
que és poc sostenible, gens
eficient i molt poc eficaç.
Innecessari. Puc entendre
els motius econòmics de
qualsevol empresa, però no
les poques connexions del
cervell d’alguns dels nostres
governants.
Pere Vidal
Nadal amb mascareta
Diversos professionals recomanen continuar usant les
mascaretes als espais tancats,
ja que eviten el contagi de
les malalties respiratòries, la
prova l’hem tingut enguany

amb la baixada dels refredats.
D’altra banda, la mascareta ha servit per mostrar-nos el
poder de la mirada davant una
boca invisible i adonar-nos de
la bellesa d’ulls de la persona.
Sigui com sigui, aquest Nadal
seguirem portant la mascareta. La pandèmia ha estat com
una guerra, contra un enemic
invisible anomenat covid-19. I
com totes les guerres, l’objectiu és vèncer a l’enemic.
Que aquesta malaltia epidèmica estesa per tot el món
no ens faci trontollar l’esperit
nadalenc perquè malgrat
la situació de vulnerabilitat
física, mental o econòmica,
la família, la germanor i la
solidaritat és el millor antídot
per mantenir ferm l’esperit
de Nadal!
“Glòria a Déu a dalt del cel
i a la terra pau als homes que
ell estima”. Amb l’esperança
que el proper any, el títol del
meu pensament sigui Nadal
sense mascareta, desitjo a
tots els rubinencs i rubinenques, Bon Nadal!
Josep Abarca

El lamentable estat del carrer General Prim

Arriba el Nadal i amb les festes els carrers s’engalanen.
Llums de mil formes i colors donen la benvinguda als vianants que tranquil·lament passegen pel centre aclaparats
per la brillantor dels ornaments nadalencs. Nosaltres també vivim al centre, concretament al carrer General Prim.
No hi tenim llums, però també hi passegem aclaparats.
Les voreres estretes, el paviment deteriorat i els cotxes
i camions envaint el poc espai que queda ens deixa els
veïns abocats a una sensació d’inseguretat que afegeix
encara més diﬁcultats als molts veïns que estem obligats
a moure’ns amb crosses i bastons. Mentre uns passegen
embadalits per la immensitat de la llum, a d’altres ens
aboqueu a temptejar entre la foscor.
A nosaltres també ens agradaria que el Nadal arribés
al nostre carrer. Però no ens calen túnels de llumetes ni

22 de desembre

Dani #38AnysDeRock
@danicardogirona
Que la #Suerte os
acompañe #rubicity

Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L.
Contacte: administracio@diariderubi.cat - redaccio@diariderubi.cat
Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289
(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).

els missatges contradictoris que s’han donat
des dels governs respecte a algunes mesures,
com la del conﬁnament dels vacunats. Calen
missatges clars i contundents que no confonguin
la ciutadania, que ja està al límit de la paciència.
Ara bé, el pitjor de tot és que gairebé dos anys

FOTODENÚNCIA

El Tuit de la setmana

Dipòsit legal: B 35129-1993

després de l’inici de la pandèmia, l’atenció primària es trobi absolutament saturada. Davant
la impossibilitat de realitzar-se un test al CAP,
molta gent ha acudit en massa a comprar testa
d’antígens i les farmàcies s’han quedat sense
estoc. Uns tests que, a més, s’estan venent a
preus per sobre del mercat perquè el preu no
està regulat.
Afortunadament, la ciutadania en general és
bastant més responsable i segur que entre tots
aconseguim frenar l’onada de contagis i gaudir
d’unes festes de forma responsable. Bon Nadal
a tothom i Santa Paciència!

EDITORIAL

Amb la col·laboració:

pampallugues de colors, sinó voreres dignes i amples on
hi càpiga el carret de la compra i per on puguem circular
amunt i avall sense ensopegar amb forats ni arriscar-nos a
ser trepitjats per les rodes d’un cotxe. Quan es priva una
part dels ciutadans dels serveis mínims es falta al sentit de
comunitat que tan essencial és en aquests darrers temps.
Així que si us plau, senyora alcaldessa, que no ens ceguin
els llums i li agrairíem que tingués en compte els problemes
esmentats i mirés de resoldre unes deﬁciències perquè
puguem sortir de casa amb tranquil·litat. I l’animem a ferho el més aviat possible. Bé, ja sap què diu el refrany... per
Nadal, qui res no estrena, res no val.
Rebi una salutació ben cordial,

M. Consuelo Sánchez
i altres veïns del carrer del General Prim

OPINIÓ

La irresponsabilitat del govern espanyol
Robert Masalias Gómez
Esquerra Republicana
de Rubí
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant diversos apartats
de l’article de la Llei d’Hisendes
Locals, comportava a la pràctica la
impossibilitat de continuar liquidant
l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
allò que coneixem com a plusvàlua.
La sentència ho argumentava pel fet
que s’emprava un mètode objectiu
de determinació de la base imposable que pressuposava que sempre es
produïa un increment de valor dels
terrenys, només pel simple pas dels
anys, sense considerar si realment
s’havia produït l’increment ni la
quantia real d’aquest. Per tant, el
que posava en qüestió novament
no era l’impost com a tal, sinó el
mètode de càlcul utilitzat per a determinar la base imposable.
La responsabilitat del perquè
s’ha arribat a aquesta situació és
exclusivament de l’Estat en la mesura que no ha tingut la voluntat o la
capacitat de fer la reforma d’aquest
impost que el mateix TC instava a
fer. I calia fer-ho amb rapidesa per
a evitar situacions d’injustícia tributària, com era el cas dels supòsits
en què es liquidava l’impost sense
existir un increment real de valor
dels terrenys.
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La Diputació Foral de Guipúscoa,
que disposa de Llei d’Hisendes locals
pròpia, sustentada en el règim foral,
va reformar el mètode de càlcul
de l’impost en tan sols dos mesos,
mentre que el govern de l’Estat ha
trigat 4 anys i mig.
Catalunya no disposa de llei
d’hisendes pròpia, es regula per la
mateixa llei que les comunitats de
règim comú, i, per tant, el nostre
Parlament no ha pogut resoldre
aquesta situació per ell mateix.
Aquesta és la diferència: mentre
Guipúscoa disposa d’eines fiscals

La sentència del TC
anul·lant diversos
apartats de la Llei
d’Hisendes Locals podria
representar per Rubí
deixar d’ingressar més
d’un milió d’euros l’any
d’estat, Catalunya està sotmesa al
règim comú que la lliga de peus
i mans a l’hora de solucionar els
problemes dels catalans i catalanes.
Tot i que és un impost potestatiu, la gran majoria d’ajuntaments
el tenen incorporat i forma part del
model de ﬁnançament local, essent
una part molt important de la suﬁciència ﬁnancera per a atendre les
competències municipals.

Les estimacions que s’han fet
amb la nova fórmula de càlcul, recollida en el RDL 26/2021, apunten
a una pèrdua d’ingressos al voltant
del 30% i no preveu cap mecanisme
de compensació, tal com li exigeix
la mateixa sentència del TC, per a
garantir el principi de suficiència
ﬁnancera de les entitats locals, recollit a l’article 142 de la Constitució.
En el cas de Rubí, els ingressos
per aquest impost representen més
del 12% del total de la recaptació
d’impostos. Això podria representar deixar d’ingressar més d’un
milió d’euros cada any per aquest
concepte.
Tot i que la mateixa sentència del TC estableix que no seran
susceptibles de ser revisades les
liquidacions que tinguin caràcter
ferm, no està gens clar què passaria si algun ciutadà porta el cas als
tribunals europeus. Si aquests tribunals donessin la raó al ciutadà, el
perjudici per a les arques municipals
seria incalculable.
Des d’ERC hem demanat al
govern de l’Estat que s’articulin diferents mecanismes de compensació:
un d’ells de manera extraordinària
per pal·liar la pèrdua d’ingressos de
l’exercici del 2021, i l’altre de manera
permanent per la pèrdua d’ingressos que comportarà la reforma de
l’impost, en compliment del principi
de suﬁciència ﬁnancera.

Las luces del diálogo
Consell de Coalició
d’En Comú Podem Rubí
Estas navidades las recordaremos
como “Las Navidades del Ómicron”,
cuando comenzábamos a saborear
una nueva normalidad y tuvimos
que irrumpirla para identiﬁcarnos
con un código QR… Pero este artículo no va ni de negacioncitas ni de
pesimistas, no. De hecho, el balance
que hacemos de este 2021 que se
acaba, como Consell de Coalició, va
más de luces que de sombras.
A nivel de país, es positivo, muy
positivo. Con una vicepresidenta
como Yolanda Díaz que ha sabido
hacer equipo, sumar, ilusionar, a la
vez que conseguir grandes logros,
políticos, económicos y, por ende,
sociales. No los enumeraremos aquí,
esto no va de “ponerse chapas”
(que serían unas cuantas, todo hay
que decirlo…). Va de resaltar un
liderazgo indiscutible de nuestra
ministra de Trabajo. Yolanda Díaz,
ha hecho una propuesta de proyecto político, amplio, donde tienen
cabida las diferentes sensibilidades.
¿Cómo? Apostando por el diálogo.
Y esto se ha visto reﬂejado en
Cataluña. Hemos hecho posibles
unos presupuestos 2022 marcando
prioridades como la movilidad,
industria, salud, derechos sociales,
acción climática y, en especial, la vivienda: 1.000 M € en políticas públicas de vivienda. Como dijo nuestra

Portavoz del Grupo Parlamentario,
Jéssica Albiach: “Los presupuestos
no van de partidos, van de país.”
Sin usar la demagogia, ni el grito,
simplemente, sentándose a dialogar, negociar, llegando a acuerdos.
Exactamente lo mismo que venimos
haciendo en el gobierno municipal
desde septiembre del 2019. Hace 27
meses que nuestro espacio político
decidió asumir un pacto de gobierno que ha servido para incidir en la
mejora de la ciudad.
Para pasar del ruido verbal a las
acciones concretas, dando utilidad
a los votos de las personas que nos
dieron su conﬁanza. Aportando estabilidad y diálogo en un momento
que los retos de la pandemia exigían
eso, arremangarse y trabajar.
Nuestro Grupo Motor, aquel que
se constituyó a principios del 2018,
llegará a su cuarto año. Proceso,
en el que hemos madurado como
proyecto, como equipo, afrontando
retos como una pandemia o formar
parte de una coalición de gobierno.
Años intensos para En Comú Podem
Rubí.
Ahora, toca trabajar por reforzar
y ampliar nuestras bases, hacer
llegar esta ilusión de saber que ¡sí
se puede! Este 2022 continuaremos
trabajando para ser tu voz y teniendo muy claro que todo ello tan sólo
es posible si contamos contigo
¡Buenas ﬁestas y mejor 2022 a toda
la ciudadanía!

una metodologia que fomenta fórmules
diverses de participació horitzontal.

El nou Santa Mònica presenta el seu primer cicle
“Exposar · No exposar-se · Exposar-se · No exposar”
La mostra participativa i gratuïta es podrà gaudir fins al 9 de
gener, la qual qüestiona el fet expositiu i d’exposar-se en l’art.
Exposar · No exposar-se · Exposar-se
· No exposar, és l’exposició que enceta
el primer cicle de programació del nou
Santa Mònica sota la direcció d’Enric
Puig Punyet. Una mostra que porta
per eslògan “I ara que tothom és artista,
què?”, la qual qüestiona el fet expositiu i
el fet d’exposar-se en l’art, els escenaris
i sobretot en les xarxes socials i espais
digitals.

entreteixides. Aquestes qüestions es
materialitzen a la mostra, inunden els
espais i creen una experiència pensada
per submergir-s’hi”.

L’obra Janus de l’artista Roc Parés

L’exposició oberta al públic és la primera
del cicle de tres exposicions anuals
que enceta el nou centre. Durant els
diferents cicles es convidaran periòdicament
a un conjunt d’artistes de diferents àmbits
a treballar col·lectivament en projectes de
creació artística.

dramaturg Ferran Utzet, la investigadora
Marta Garcia i el mateix Puig Punyet, i
compta amb la participació dels artistes
Roger Bernat, Jordi Guillumet i Mònica
Roselló, Joana Moll, Mariona Moncunill,
Antoni Muntadas, Roc Parés i Mario
Santamaria.

Un espai de participació
horitzontal.
La mostra s’estructura convidant periòdicament
un conjunt d’artistes de diferents àmbits a
treballar col·lectivament en projectes de
creació. Paral·lelament, diversos gremis,
grups híbrids formats per convocatòria
pública, experimenten amb les mateixes
infraestructures institucionals des de les
seves pràctiques artístiques com a part
addicional de la programació.

L’exposició participativa i gratuïta es
podrà gaudir fins al 9 de gener de 2022,
la qual revela i qüestiona els mecanismes
expositius, i orbita al voltant d’una sèrie
de preguntes que es deriven dels mateixos
processos de desconstrucció i reconstrucció
en l’actualitat d’un centre d’art en l’àmbit
institucional, arquitectònic i simbòlic.

L’obra Desnonissea del dramaturg Roger Bernat.

El nou director del Santa Mònica, Enric Puig
Punyet, ho defineix com “una exposició
que parteix d’algunes preguntes obertes
que es troben avui darrere de qualsevol
acció de mostrar, formulades a artistes
que han construït coralment elaboracions

El cicle testa a través de la mirada de
set artistes durant setze setmanes
els mecanismes d’exhibició i difusió
del centre, convertint-lo en un organisme
viu, mutable, permanentment en transformació. Els comissaris de l’exposició són el

D’aquesta manera, els creadors i creadores i la
mateixa ciutadania, actuen connectats amb
el centre en una lògica de xarxa que
proporciona rols actius de concreció i de
pressa col·lectiva de decisions. Mitjançant
aquest exercici de desjerarquització
institucional, el nou Santa Mònica abraça

Cartell de l’exposició fins el 9 de gener

Impulsa:

Amb el suport:

10

Concert de l’Obrador Coral
per Sant Esteve en record a
Sebastià Colomer
L’Obrador Coral de Rubí no
falta a la cita nadalenca i
enguany tornarà a oferir el
tradicional Concert de Sant
Esteve el 26 de desembre a
les 20 h a l’església de Sant
Pere. Es tracta d’un concert
especial, ja que l’Obrador
vol dedicar l’actuació a Sebastià Colomer, qui va ser
membre del grup coral, i
també a la resta de víctimes
de la covid-19.
El programa del concert
inclou les peces ‘Pavane’,
‘Requiem’ i ‘Cantique de
Jean Racine’ de Gabriel
Fauré i altres temes clàssics:
‘The lord bless you an keep
you’ de John Rutter, ‘El rústec villancet’ de Lluís Millet
i Josep Carner, o la nadala
tradicional ‘Sant Josep fa

NADAL 2021
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bugada’.
El cor estarà dirigit per
Jordi Boltes i comptarà amb
els cantaires de la Coral Santa Helena de Cabrils. També
hi haurà acompanyament
d’Helena Boltes (flauta),
Marina Surís (violí), Susanna
Fernández i Sol Vicente (violes), Núria Puigbó i Eduard
Raventós (violoncels), Raquel Portales (orgue i piano)
i la soprano Mireia Aguiar
i el baríton Tomàs Baxé. El
concert, tindrà la modalitat
de taquilla inversa.
D’altra banda, el cor de
l’entitat oferirà una cantada
el dia 28 a les 17.30 h a l’illa
de vianants, en col·laboració
amb l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració
de Rubí. / DdR

‘Els Pastorets’ suspenen una funció
per un possible cas de covid-19

‘Els Pastorets’ es van poder representar dissabte, però la funció de
diumenge es va suspendre. / Cedida

L. LÓPEZ

La tradicional representació de l’obra ‘Els Pastorets’
de Josep M. Folch i Torres
va tornar a la nostra ciutat
el cap de setmana, de la mà
del grup escènic del Casal
Popular de Rubí, després
d’un any sense realitzar-se
de forma presencial, ja que
el 2020 es van celebrar en
format “conﬁnat”.
Havien de tenir lloc
dues funcions, els dies 18 i

19 de desembre a la tarda,
però només es va poder realitzar la primera funció de
dissabte, ja que diumenge
es va detectar “un possible
cas de positiu de covid-19
entre els membres del Casal”, tal com va explicar
l’entitat.
Les properes funcions
estan programades pel 8 i 9
de gener a les 18 h. Les entrades ja es poden adquirir
de forma avançada a través
de la web del Casal Popular

i també a la taquilla, una
hora abans de l’espectacle.
‘Els Pastorets’ explica
la història del Lluquet i el
Rovelló, dos pastors que viuen aventures durant el seu
camí ﬁns al naixement del
nen Jesús, a més d’altres
trames com la lluita entre
àngels i dimonis, una versió
divertida i renovada amb
algun toc d’actualitat, amb
la direcció de Daniel Bové.
Enguany s’ha tornat a
comptar novament amb la
música en directe de l’Escola Municipal de Música
Pere Burés, amenitzant les
escenes d’aquest muntatge
teatral.
D’altra banda, el Casal
Popular també acollirà dues
funcions de l’espectacle ‘Els
Dimoniets’, una obra musical interpretada per només
per infants i creada per la
rubinenca Laia Borràs, que
s’està convertint en una de
les tradicions del Nadal a
Rubí conjuntament amb
‘Els Pastorets’. Les funcions
seran els dies 15 i 16 de
gener a les 18 h.

L’Orquestra
Simfònica del
Vallès ofereix
el concert de
valsos i danses

Isabella Gaudí. / Cedida

La Sala acull el tradicional
Concert de valsos i danses
per tancar el 2021, que
enguany anirà a càrrec de
l’Orquestra Simfònica del
Vallès i comptarà amb la
interpretació de la soprano
Isabella Gaudí.
El concert es dividirà
en dues parts, una primera
amb peces de Dvořák, Liszt,
Brahms, Puccini i Eduald
Toldrà i una segona amb els
clàssics de Johan Strauss II,
Josef Strauss, Oﬀenbach i
Eduard Strauss.
El concert serà el dijous
30 de desembre a les 20 hores i el preu de les entrades
és de 20 euros. / DdR

El mirador de Can Tiraïres, al parc Gran èxit de la ‘Zambombada’
de Ca n’Oriol, llueix un pessebre de la Hermandad Rociera
L’Associació de Pessebristes de Rubí ha col·locat aquest cap
de setmana al mirador de Can Tiraïres, al parc de Ca n’Oriol,
un pessebre de fusta per a què tota la ciutadania el pugui
gaudir. L’acte va consistir amb una caminada i la posterior
col·locació del pessebre. També es va instal·lar un al torrent
de Can Balasc. / DdR

La ‘Zambombada’ va tornar a ser un èxit. / J.A. Montoya

El pessebre s’ha ubicat al parc de Ca n’Oriol. / J.A. Montoya

El cor de l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío va oferir
una ‘Zambombada’ aquest diumenge que va congregar un
gran nombre de públic al carrer. L’entitat també tenia previst
oferir un concert nadalenc el dijous, però ﬁnalment el va
cancelar per la situació sanitària. / DdR

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89

www.diariderubi.com
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bolsos
bisturería
complementos
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Nova edició del Merc’Art
a La Claraboia
El Merc’Art, la mostra d’art
de petit format amb obres a
preus econòmics, ha tornat
a obrir les portes a l’espai La
Claraboia, al carrer Sant Miquel. El Merc’Art d’enguany
està dedicat a l’artista local
Oriol Marco, que va morir fa
al maig a causa d’un càncer i
que va ser un dels impulsors
de la iniciativa.
La mostra, que s’allargarà
ﬁns al 5 de gener, compta
amb la participació de dotze
artistes de disciplines diverses com el dibuix, l’escultura,
la pintura, la il·lustració, la
fotograﬁa o el gravat. Entre
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ells, hi ha Sandra Bea, Pep
Borràs, Quim Conca, Pepe
Farrés, César Font, Sònia
González (la Cuchu), Pere
Giménez, Carme Llop, Sergi
Marcos, Miquel Mas, Núria
S. Lacambra i Anna Tamayo.
L’horari és de 19 a 21 els
dies 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de
desembre i de 12 a 14 h i de
19 a 21 h els dies 25 i 26 de
desembre i el 2 i 5 de gener.
El públic visitant també pot
participar en una llumeneta, on per 2 euros tothom
podrà accedir a un premi de
200 euros en obres d’art del
merc’ART. / DdR

Imatge promocional del Merc’ART 2021. / Cedida

La Marató de Contes recapta
1.000 euros per La Marató de TV3

Un dels grups que van col·laborar en l’activitat. / L.L.

LARA LÓPEZ

La Marató de Contes va tornar diumenge passat al matí
al teatre municipal La Sala
amb la participació d’una
desena d’entitats i persones
rubinenques que van voler
aportar el seu gra de sorra a
l’esdeveniment solidari organitzat per La Xarxa.
Més de 180 persones van
assistir a l’espectacle d’enguany, una combinació de
dansa, música, teatre i narrativa, que va comptar amb
la participació de Les Fúries
del Casal Popular, l’Escola de

Dansa Dinàmic Crescendo,
l’Escola de Música Pere Burés, el grup de teatre Esbarjo,
el mag Jordi Quimera, Lluïsa
Aguilera, la periodista Lídia
Juste, i l’actor Rubén Ferrer,
especialista en teràpies amb
gossos, qui va representar un
conte acompanyat d’un gos a
l’escenari.
Un any més, l’actor Robert Govern va exercir de
mestre de cerimònies, animant al públic entre actuació
i actuació. Carme Pomareda,
una de les organitzadores de
l’esdeveniment, ha explicat
que enguany “han participat

La ciutadania dona 500 kg de
Tallers, espectacles i jocs,
activitats nadalenques del Mercat joguines a l’entitat ASAV
L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat ha organitzat tot
un seguit d’activitats nadalenques per al públic familiar.
Així, el 28 de desembre a les
12 h a la plaça del Mercat,
s’oferirà l’espectacle de titelles ‘Bon proﬁt’, mentre que
dijous 30 a les 10 h tindrà
lloc un taller infantil, amb
l’escola d’art i disseny EdRa,
per aprendre a crear detalls
nadalencs amb material de
rebuig. Ja al gener, dimarts 4,
d’11 h a 13 h, s’organitzaran

jocs infantils amb el Servei
Local de català. Finalment, el
4 i 5 de gener, d’11 h a 13 h,
una Cartera Reial visitarà el
Mercat per recollir les cartes
dels infants.
Enguany, l’equipament ha
posat a la venda vals de regal
de 10 euros per gastar a les
parades. Els vals es poden
adquirir a La Serralleria del
Mercat. També continua a la
venda el calendari solidari del
Mercat. Tots els beneﬁcis són
per La Marató de TV3. / DdR

La ciutadania de Rubí ha
tornat a col·laborar de forma activa en la campanya
‘Encara poden donar molt
de joc!’, una proposta de
recollida de joguines per a
les famílies en situació de
pobresa.
La iniciativa, impulsada
per l’Ajuntament, ha recollit mitja tona de joguines,
que han estat lliurades a
l’Associació de Solidaritat i
Ajuda Veïnal (ASAV) perquè
les faci arribar als infants de

famílies amb risc de pobresa. Està previst que uns 300
infants ﬁns als 12 anys rebin
aquests regals gràcies als
voluntaris de l’entitat rubinenca, que són els encarregats de repartir-los. Es tracta
de joguines de segona mà
entre les quals destaquen
jocs de taula, bicis, tricicles,
peces de construcció i jocs
de primera infància. La recollida dels productes es va
fer durant la Setmana de
Prevenció de Residus. / DdR

menys grups i entitats a l’espectacle, però el Robert, que
és un crack, ha conduït tot i
ha fet participar el públic, de
tal forma que no s’ha notat
que faltava gent”.
La recaptació total ha
estat de 1.000 euros entre
l’esforç de La Xarxa i l’entitat
local Les Anades d’Olla, una
xifra que anirà destinada a
La Marató de TV3, que té
l’objectiu de recollir fons per
a la investigació de la salut
mental. L’entitat rubinenca
ha col·laborat amb l’activitat
portant el Bòjum a l’entrada
del teatre, per tal d’animar
als rubinencs i rubinenques
a fer-se fotos amb el Bòjum i
realitzar algun donatiu.
Pomareda creu que el
més important és que s’ha
pogut celebrar La Marató de
Contes, ja que des de l’organització temien que s’hagués d’anul·lar per la situació
sanitària. “Des de l’entitat
organitzadora estem molt
agraïts a la gent que ha vingut, però jo com a persona,
encara més, ja que pensava
que no es podria fer”, explica.

La Biblioteca
reuneix 1.150 €
per La Marató
La Biblioteca ha aconseguit
recaptar 1.150 euros per a
La Marató de TV3 mitjançant una venda de llibres
solidària. Durant diverses
setmanes, l’equipament ha
comercialitzat exemplars de
segona mà al preu mínim
d’1 euro.
Durant tot l’any, la Biblioteca recull donacions de
llibres tant dels seus usuaris
habituals com d’altres persones que volen desfer-se’n.
Entre tot aquest material,
el personal de la Biblioteca
selecciona els exemplars en
millor estat de conservació i
de més actualitat, i els posa a
la venda a la parada solidària.
Enguany, els llibres han estat
disponibles al vestíbul de
l’equipament i també, durant
tres dies, en un estand installat al Mercat Municipal.
Com és usual, la Biblioteca també ha fet suport
a La Marató de TV3 durant
els dies previs al programa
posant a disposició dels seus
usuaris i usuàries una selecció de bibliograﬁa relacionada amb la salut mental. / DdR

Espectacle benèﬁc del CasalXou
al gener a favor de La Marató
El grup CasalXou de l’Associació del Casal de la Gent
Gran de Rubí, participarà
amb una activitat benèﬁca a
La Marató de TV3, dedicada

a la salut mental.
El 23 de gener, el carismàtic grup de paròdia i playback
oferirà un espectacle a La
Sala per recaptar fons. / DdR

El grup del CasalXou. / Cedida
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CULTURA
LITERATURA

Núria Julià presenta un llibre de relats
breus per a infants sobre la història de Rubí
REDACCIÓ

AGENDA CULTURAL
ACTIVITATS

26 DE DESEMBRE

29 DE DESEMBRE

-Fira de Nadal. Fins al 24 de
setembre. D’11 a 14 h i de 16
a 19 h. A la plaça Nova Estació.

-Concert de Sant Esteve de
l’Obrador Coral. A les 20 h a
l’església de Sant Pere

-El Trenet dels comerciants.
D’11 h a 13.30 h i de 17 h a 20
h. Els dies 24 i 31 de desembre
finalitzarà a les 18.30 h

- Espectacle de màgia ‘Aliskim, el creador d’il·lusions’
Carpa de Nadal a les 11.30h
i a les 13h.

27 DE DESEMBRE

- Torneig nadalenc d’escacs
infantils. De 16.30 a 18.30 h.
Inscripcions a escacsrubi@
gmail.com. A l’Escola d’Adults.

L’autora local Núria Julià acaba de presentar el seu darrer
projecte. Es tracta d’un llibre
didàctic, que sota el títol ‘14
Històries de Rubí’, es dirigeix
a un públic infantil.
L’obra és un recull de relats breus i rodolins que
pretenen explicar part de
la història local a través de
personatges molt coneguts
i estimats, amb dibuixos que
tothom sabrà reconèixer i
un apartat final d’activitats
que convida a treballar la
memòria, l’atenció i la part
cognitiva.
El llibre compta amb les
il·lustracions de la dibuixant
Elena Boixader Baraut, i ha
estat dissenyat per Eduard
Fernández Villatoro.
Julià explica que “els rodolins i les històries sempre
han format part de l’imaginari popular i aquest llibre
endinsarà els lectors a un
món ple de llocs i personatges simpàtics i entremaliats,
que viuen moltes aventu-

res”. L’escriptora rubinenca
destaca que “hem apostat
per un llibre innovador, interessant i molt original que
regali als més petits una bona
dosi d’imaginació, emocions,
estones de lectura i moments per compartir amb la
família”.
A més, assenyala que
és una manera divertida i
entretinguda de conèixer
alguns racons i personatges
de la ciutat on vivim i al mateix temps, de fomentar els

AUDIOVISUAL

GEGANTERS

Obren la
convocatòria
dels Premis Fora
de Pla, fins ara
Premis Arkam

Els Gegants de Rubí, en la festa pel
centenari de l’atracció Talaia del Tibidabo

L’Infest, el festival internacional de curts de terror,
fantàstics i freaks de Rubí,
ha obert la convocatòria
dels Premis Fora de Pla,
fins ara coneguts com a
Premis Arkam. Des de l’organització expliquen que
continuen sent els Òscars
del Vallès, però que han
decidit canviar el nom.
Els Premis Fora de Pla
reconeixen els millors audiovisuals de les dues comarques vallesanes. Es
poden presentar tota mena
de projectes com curts,
videoclips, web sèries o
pel·lícules de qualsevol
temàtica i durada.
La consulta de les bases
i les inscripcions es poden
fer a través de www.infest.
es. El termini màxim per
presentar les obres és el
pròxim 1 de juny de 2022.
El projecte guanyador, escollit per un jurat, rebrà
una dotació econòmica de
150 euros. / DdR
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-Tió Gegant dels comerciants.
24 de desembre en horari de
matí i de tarda

EXPOSICIONS NADAL

Núria Julià i Elena Boixader, autora i il·lustradora del llibre. / Cedida

hàbits lectors. Voleu saber
qui és la granota Nota?, què
li passa al Bòdum les nits de
lluna plena?, perquè a Ca
n’Oriol hi ha una marieta
que no vola?, com es perd el
mocador de Festa Major de
la Laia? Les respostes, a ‘14
Històries de Rubí’.
El llibre està patrocinat
per Robin Hat, Edeon.net,
Finques Capmany, Ambes
advocats, MarGa&Suite 601,
Digital 6 i Garden La Noguera.

-Diorames de Nadal. A l’Aula
Cultural fins al 9 de gener.
Horari: Feiners de 17.30 h a
20.30 h. Festius i cap de setmana de 12 h a 14 h i de 17.30
h a 20.30 h. Org.: Associació
de Pessebristes.
-Merc‘ART. Fins al 5 de gener.
Horari: de 19 h a 21 h. El 25 i 26
de desembre i el 2 i 5 de gener,
de 12 h a 14 h.

24 DE DESEMBRE
-Tallers infantils de Nadal Pl.
Nova Estació. A les 11 i a les
12.30 h
-Espectacle infantil: ‘Ara ve
NaSdal’. Carpa de Nadal. A les
11.30 h i a les 13 h.
-Espectacle infantil: ‘Per Nadal... Cassoles, Olles i Cançons’. Carpa de Nadal. A les
17.30 h i a les 19 h

REDACCIÓ

Durant l’any 1921 s’obria
al Parc d’atraccions del
Tibidabo, la Talaia o Gran
Palanca: una imponent
construcció metàl·lica de
50 m d’alçada que pujava
els visitants fins a situar-los
a una altura de 551 m sobre el nivell del mar. L’èxit
va ser rotund, fins al punt
que el públic del moment
li va atribuir propietats
curatives. Durant aquest
2021, aquesta atracció ha
celebrat el seu centenari
de vida, i dissabte passat
va tenir lloc la celebració
dins del parc.
La festa va consistir
en una plantada de colles
geganteres a la plaça del
Tibidabo a partir de les
10 h, amb la participació
de les colles de Puigcerdà,
Rubí, Terrassa-Gegantons
Modernistes, Lloret de Mar,
Mataró-la Llàntia, Barcelona-Sarrià, l’Espluga de
Francolí i el gegant Normag
de Barcelona, representatiu de les persones amb

- Espectacle ‘Pastorets, la
gran aventura!’ Carpa de
Nadal. A les 11.30 h, a les 13
h, a les 18.15 h i a les 19.15 h.
- Torneig nadalenc d’escacs
infantils. De 16.30 a 18.30 h.
Inscripcions a escacsrubi@
gmail.com. A l’Escola d’Adults.
-Taller casteller. A les 17 h. A
la Carpa de Nadal.

28 DE DESEMBRE
- Espectacle infantil ‘Sopa de
pedres’. A les 11.30 i a les 13
h. Carpa de Nadal
- Espectacle de titelles ‘Bon
profit’. A les 12 h a la plaça
del Mercat Municipal
- Torneig nadalenc d’escacs
infantils. De 16.30 a 18.30 h.
Inscripcions a escacsrubi@
gmail.com. A l’Escola d’Adults.
- Per Nadal, cacahuets per a
en Bòjum A les 17 h. A l’Illa
de vianants.
- Espectacle ‘Bozzà’ A la Carpa
de Nadal. Passis a les 17.30 h,
18.30 h i 19.30 h.

- Nadales amb l’Obrador Coral. A les 17.30 h a l’Illa de vianants. Org. As. Comerciants,
Serveis i Restauració
- Espectacle ‘Tempus’ Carpa
de Nadal. A les 17.30 h i a
les 19 h

30 DE DESEMBRE
-Taller Infantil detalls de Nadal amb material de rebuig.
Amb EdRa. A les 10 h al Mercat
-Espectacle infantil: ‘Canta’m
un conte’. Carpa de Nadal. A
les 11.30 h, a les 13 h, a les
17.30 h i a les 19 h.
-Escacs a la plaça Catalunya.
De 16.30 a 18.30 h. Plaça
Catalunya
- Per Nadal, cacahuets per a
en Bòjum A les 17 h. A l’Illa
de vianants.
- Concert de valsos i danses
Orquestra Simfònica del Vallès. A les 20 h. Teatre Municipal La Sala

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

1 de GENER de 2022

a les 7 de la tarda
al CASAL POPULAR - RUBÍ
Al centre, els gegants rubinencs, a la plantada. / Marc Albert Extremera.

diversitat funcional.
Durant la plantada gegantera, els visitants del
parc van poder veure les
figures gegants i van poder
assistir a l’entrega de premis de l’Agrupació de Colles
de geganters de Catalunya
del concurs fotogràfic “El

Fet geganter”, certamen
que reconeix les millors fotos sobre el món geganter.
A continuació, cada colla va fer un ball a plaça,
acabant ballant totes les figures geganteres a la vegada al so de “Gener-Febrer”
i “Passi-ho bé”.

L’home dels Nassos visitarà Rubí un any més
La Colla de Geganters informa que el divendres dia 31 de desembre
arribarà a Rubí per fer la seva tradicional visita l’Home dels Nassos,
aquell personatge que té nassos com dies té l’any o dies li queden a
l’any. Tothom que el vulgui veure, l’haurà de buscar a partir de les 11
h pels voltants del Mercat Municipal. A la tarda, marxarà amb els seus
compatriotes dels voltants de la ciutat per participar a la cursa Sant
Silvestre i, per tant, ja no serà per la ciutat.

42è. CONCERT
NADALENC DE
SARDANES
Cobla:

JOVENÍVOLA DE
SABADELL
Organitza:

Amb el suport:
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

L’Olímpic perd per la mínima
El Rubí cau davant el líder
contra un rival directe, el CP Sarrià tot i lluitar fins al final (2-1)

Un gol matiner als 9 minuts
de joc va ser suficient perquè el CP Sarrià aconseguís
endur-se els tres punts del
Municipal de Can Fatjó. El
gol es va produir en una jugada en què la defensa local
es va quedar massa estàtica,
fet que va aprofitar Makoto
per batre per baix el porter
de l’Olímpic, Gonzalo.
El conjunt barceloní va
estar millor en el tram inicial
del partit i més enllà del gol,
va crear més perill sobre la
porteria del conjunt de Juan
Carlos Rodríguez. Per contra,

l’Olímpic va perdonar molt
davant del porter rival i és
un equip al qual li costa
marcar. En el darrer quart
d’hora de joc, els rubinencs
van poder empatar després
de tenir tres córners a favor
seu, però les rematades no
van ser encertades.
Amb el 0-1 al marcador,
el partit va arribar al descans i a la represa tots dos
entrenadors van fer canvis
en l’onze inicial. L’Olímpic va
millorar, controlant més el
joc i evitant l’atac del Sarrià,
i Mauri va estar molt a prop

d’empatar just arrencar el
segon temps. Els de Can
Fatjó van tenir més ocasions
i fins i tot hi va haver un
possible penal dins de l’àrea
visitant, a més de diversos
córners, però els xuts i rematades dels jugadors locals no
eren bons.
El partit finalment va
acabar amb el 0-1, una derrota per tancar l’any, ja que
l’Olímpic no tornarà a competir fins després de Reis
quan visitarà el FC Valldoreix
el 9 de gener a les 18 h. /
José Verde

El Rubí finalitza l’any vuitè a la taula amb 17 punts, empatats amb dos equips més. / Arxiu

Un gol matiner i les dificultats per fer gol van sentenciar els de Can Fatjó. / J. A. Montoya

BÀSQUET ADAPTAT | COPA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’equip A del CE Horitzó s’acomiada de la Copa
amb una gran victòria i el tercer lloc

El Juventud 25 de Septiembre
s’emporta el derbi contra el Rubí B

El primer equip de bàsquet
del Club Esportiu Horitzó va
donar un recital de joc, de
defensa i de contraatac sobre
la pista del CEM Mundet i va
vèncer de forma clara 38-24
un equip, el Rel Shooters,
duríssim de doblegar i molt
fort físicament.
Va ser un dia rodó pel
conjunt de Mariano Hurtado
que, malgrat comptar amb
només sis jugadors, es va
destapar com un equip ràpid,

sòlid i amb les idees clares.
Pablo Plaza, lluitador com
sempre, va donar una lliçó
magistral de com es porta
un equip realitzant bones
assistències, culminant ràpids contraatacs i afinant la
punteria en el tir exterior.
Juan Pareja va ser la verdadera clau d’aquest equip per
la seva lluita sota els cercles
i l’aportació d’elegància i
bon bàsquet. I jugadors com
Isaac García i Efrain Escalona

van contribuir amb punts a
la victòria vallesana. Per la
seva banda, tant l’Àlex Fortea com l’Helena Corbella
van recolzar molt l’equip
amb les seves accions, sense
quasi cap error. Per l’Horitzó
van jugar: Pablo Plaza (20),
Juan Pareja (6), Isaac García
(6), Efrain Escalona (4), Alex
Fortea (2) i Helena Corbella.
Amb aquest resultat, l’equip
acaba la Copa Catalana com a
tercer classificat. / CE Horitzó

El Juventud 25 de Septiembre va aconseguir superar
la Unió Esportiva Rubí B
en el derbi local de Tercera
Catalana corresponent a la
jornada 11 del Grup 6.
Va ser un dia festiu per
al Veinti, ja que va aprofitar
el duel per presentar abans
tots els seus equips de futbol base i va comptar amb
la presència de diverses
autoritats locals. El servei
d’honor del partit va anar a
càrrec del regidor d’Esports,
Juan López. El partit va tenir
un bon ambient a la graderia
i el Veinti va poder comptar
amb el suport del grup d’aficionats Supporters 1968.
Cal destacar que van ser
baixa d’última hora l’entrenador del Rubí José Quereda
‘Pirri’ i el migcampista Pol
Maillo per estar confinats
per la Covid. El derbi va
arrencar molt bé pels interessos locals, ja que els jugadors de Richard Giménez
es van avançar en el primer
minut de joc gràcies a un
gol d’Álvaro García, que va

dels locals van arribar en el
minut 35 i 40, obra de Marc
Roquet i Martí Soler. Tot i el
que suposava l’avantatge
en el marcador just abans
del descans, el conjunt rubinenc no va abaixar els
braços i va lluitar molt en
la segona part, creant ocasions per retallar distàncies
i fins i tot per empatar el
partit. De fet, Aitor Torres
va aconseguir el gol pels
blanc-i-vermells en el minut
82. Tot el Rubí es va abocar

cap a la porteria contrària
en busca d’un empat que
hagués estat merescut,
però no va ser possible i el
marcador ja no es mouria.
Una derrota que tgrenca
la ratxa de quatre victòries
seguides per a la UE Rubí
Arriba el descans per
les festes de Nadal i el conjunt local ocupa la vuitena
posició amb 17 punts. A la
represa, el 9 de gener, rebrà
al Municipal de Can Rosés a
l’Atlètic Sant Just. / DdR

La Unió Esportiva Rubí va
perdre 2-1 al camp del Manlleu, líder del grup, tot i fer
un bon partit en el qual van
plantar cara a un gran rival,
que va mostrar gran solvència i gran potencial ofensiu
el per què encapçala el
campionat.
El Rubí va estar a un gran
nivell gairebé durant tot el
partit, però en l’últim quart
de la primera part dos gols
del Manlleu van descompensar el marcador. Els gols

rematar de cap una falta
lateral. Durant la resta de la
primera meitat, el domini
va ser del Rubí B, però no
van generar cap ocasió clara
de gol.
A la represa del partit,
hi va haver un intercanvi de
cops entre tots dos equips,
que van disposar de diverses ocasions. El domini
continuava sent de l’equip
visitant, mentre que el Veinti
al contracop tenia les millors
oportunitats de gol. Quan

faltaven 10 minuts per la
finalització del temps reglamentari, Marçal va aconseguir fer el segon gol pel
Juventud 25 de Septiembre
per deixar el marcador en el
definitiu 2-0.
El triomf deixa el Veinti,
que acumulava una ratxa
d’empats, al capdavant de
la classificació, on continua
empatat amb el San Lorenzo. Per la seva banda, la UE
Rubí B és quarta, a sis punts
del Veinti. / J. González

El Veinti va celebrar la victòria en el derbi local. / Cedida

ESPORTS
WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CN Rubí suma
dues victòries i es consolida al sisè lloc
Les jugadores del Sènior
Femení del CN Rubí estan
en ratxa després de sumar
tres victòries consecutives,
les dues últimes la darrera
setmana. El dimecres, les
rubinenques es van enfrontar a la piscina de Can Rosés
al CN Catalunya en un partit
ajornat corresponent a la
primera jornada de lliga. Les
waterpolistes locals es van
imposar per la mínima, 8-7,
a l’equip barceloní.
L’altre triomf va arribar el
dissabte i també va ser per la
mínima, en aquest cas 8-9,
contra el CN Atlètic Barceloneta. Els dos triomfs suposen

Les rubinenques van aconseguir dues victòries a la lliga. / Cedida

un pas endavant important
per l’equip, que es consolida
en la sisena posició i s’apropa
a la cinquena plaça.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí va perdre de

forma clara contra el segon
classiﬁcat, el CN Barceloneta, per 3-16.
En la secció de natació,
es va disputar la Batalla
d’estils a les instal·lacions

del CN Santa Perpètua. Els
nedadors rubinencs van
completar una bona participació. El club ja no tornarà a
l’activitat competitiva ﬁns al
gener. / CNR

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Boix i Sandra Gázquez guanyen l’or
en el Campionat de Catalunya de taekwondo

Participants en el torneig. / Cedida
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L’equip format per Sílvia
Boix, Sandra Gázquez i Miriam Granell, del Club Balmes Rubí, va aconseguir
proclamar-se campió en
la categoria absoluta del
Campionat de Catalunya
que es va disputar el 19 de
desembre al pavelló de la
Mar Bella, a Barcelona.
Sílvia Boix, per tercera vegada, i Sandra Gázquez, de
només 15 anys, van aconseguir penjar-se la medalla

d’or en les seves categories,
mentre que Miriam Granell
va perdre a quarts de ﬁnal.
Pel que fa a l’equip masculí, estava format per Unai
Flores, Alan Moral, Marc
Bosque, Alejandro Gómez,
Marc Gómez i Aleix Berengueras. Flores va perdre a
quarts per culpa d’una lesió,
mentre que Moral va caure
contra el campió de la seva
categoria. Bosque va perdre
a quarts de ﬁnal i Alejandro Gómez va perdre en
el punt d’or. El seu germà,
Marc Gómez, va aconseguir passar de ronda, però
no de quarts on va perdre
contra el subcampió. Per
últim, Berengueras també
va perdre a quarts de ﬁnal,
contra el campió de la categoria. / CBR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Cent Patins tanca l’any
amb els dos sèniors
classiﬁcats per la Copa
El Cent Patins ha tancat el
2021 amb resultats desiguals
per als equips sèniors del
club. El Femení va perdre
contra el Tucans a domicili,
mentre que el Masculí es
va imposar clarament als
Hornets de Castellbisbal.
Amb aquests resultats, tots
dos equips han aconseguit
classificar-se per la Copa
del Rei, que es disputarà el
2022. El Femení és segon a la
lliga, mentre que el Masculí
és tercer.
El Sènior Femení va arribar al partit contra el Tucans
amb les baixes de Jana i
Juliana i va ser un partit molt
complicat. En tot moment,
les jugadores de Sant Adrià
van ser superiors al conjunt
rubinenc i les jugadores de
Fajardo no es van trobar
còmodes sobre el terreny
de joc. La manca de gol va
sentenciar el conjunt visitant
que va veure com el triomf
s’escapava.
Pel que fa al Sènior Mas-

culí, el Cent Patins es va
imposar en el derbi vallesà
contra els Hornets, un equip
acabat d’ascendir. Els de
Rubí ja guanyaven per 1-4
al descans amb gols de Díaz,
Godano i Triviño en dues
ocasions. A la represa, els
rubinencs es van relaxar, un
fet que els de Castellbisbal
van aproﬁtar per apropar-se
al marcador ﬁns al 3-4. Tot i
això, un oportú gol de Fajardo i un altre gol de Godano
a porteria buida posaven el
deﬁnitiu 3-6 en el marcador.
Per acabar la jornada,
l’Aleví del Cent Patins va
disputar la primera de les
quatre seus de la Lliga Nacional. Els jugadors d’Àlex Gil
van obtenir bons resultats,
guanyant amb contundència
els partits davant del Boadilla
Patina (6-0), l’Alquímia Inline
(18-1) i Lostregos Lucus (51). Els resultats col·loquen
a l’equip de Rubí en primera
posició, empatats amb el Patinaje Patina Madrid. / HCR

Els alevins del Cent Patins van sumar tres victòries. / Cedida
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