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«Jo no faig servir Twitter. Soc una persona seria» (Paolo Sorrentino, director i guionista italià).
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Esgotades les entrades per
veure l’arribada dels Reis d’Orient

Un cop acabat l’últim passi de l’arribada, Ses Majestats faran
una volta pel Parc del Castell, d’accés lliure amb restriccions

Pàg. 12

Cedida

El Bòjum se
suma a les
activitats
nadalenques
de la ciutat
amb diverses
passejades
pel centre
Pàg. 10-12

La infecció
per covid bat
rècords, però la
majoria tenen
símptomes lleus

Queixes pels
problemes
amb el trànsit al
passeig de
la Riera

ACTUALITAT - Pàgina 3

ACTUALITAT - Pàgina 4

El barri de
Sant Jordi Parc
compta amb
un nou parc
de salut
ACTUALITAT - Pàgina 6

La Sala presenta
la nova
temporada amb
una quinzena
d’espectacles
CULTURA - Pàgina 13
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Diumenge 2, dilluns 3 i dimarts 4 de gener

Dimecres 5 de gener

De 16 a 21 h

De 19.15 a 21h

Campament dels Reis

Cavalcada estàtica

La llar del Mag Rubisenc bull d’activitat. Una gran quantitat
de personatges hi treballen de manera incansable perquè tots
els nens i nenes de la ciutat pugueu gaudir de la visita de Melcior,
Gaspar i Baltasar. Dins us esperen un munt de sorpreses!
La visita al Campament dels Reis consisteix en un recorregut
continu per un circuit de sentit únic

Els infants podran gaudir de la Cavalcada tradicional
i saludar a Ses Majestats els Reis d’Orient
que estaran acompanyats del seu seguici.
La Cavalcada estàtica consisteix en un recorregut continu
per un circuit de sentit únic.

Lloc: Parc del Castell (C. Castell, 35)

Accés lliure amb control d’aforament.

Dimecres 5 de gener

Lloc: Parc del Castell (C. Castell, 35)

Accés lliure amb control d’aforament.

Accés

Sortida

Tres passis: a les 17, a les 18 i a les 19 h

Arribada
de Ses Majestats
els Reis d’Orient

Donem la benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient
de la mà del Mag Rubisenc i la Cartera Reial.
L’Alcaldessa els farà entrega de les claus que obren totes les llars
de la ciutat, acompanyada de representants dels infants
de la ciutat i dels alumnes del CEE de Ca n’Oriol.

Lloc: Parc del Castell (C. Castell, 35)

Activitat gratuïta. Requereix inscripció prèvia
a través de: https://nadalrubi.koobin.cat.
Màxim 4 entrades per reserva.
Aforament limitat.
Es recomana puntualitat.Cal portar la conﬁrmació de la reserva preferentment
en format digital o portar-la impresa de casa i seguir les instruccions
de la organització en tot moment. Un cop s’arriba a la localitat, els assistents
han de romandre asseguts.

nadal_anunci_pagina_2021_3.indd 1

El camí
de l’artesania

El petit laboratori
del Mag Rubisenc

Les estances
reials

El carilló
de Reis

Cal respectar les mesures de seguretat
indicades per l’organització:
higiene de mans, mascareta obligatòria
i mantenir distància interpersonal d’ 1,5 metres
entre grups de visita.
Aquestes activitats estan condicionades a l’evolució
de la situació sanitària i es poden veure alterades
o suspeses per motius de seguretat.
Us recomanem que visiteu la pàgina

www.rubi.cat/nadal

per disposar en tot moment de la informació
actualitzada.

28/12/21 16:47

ACTUALITAT

Rubí bat el rècord de contagis de covid,
però acumula menys hospitalitzacions
vacunada, hi ha un centenar
d’infeccions diàries, però als
hospitals hi ha 10 persones
ingressades i una a l’UCI.
El risc de rebrot està ara
per sobre de 2.000 i en els
darrers dies ha mort una
persona per covid, el que
eleva ﬁns a 200 les morts
per aquesta causa.

REDACCIÓ

La variant òmicron s’està
expandint ràpidament a
Catalunya i Rubí no és aliena
a aquesta situació. En els
darrers dies, la ciutat ha batut el rècord de contagis de
covid-19 amb més de 800
positius confirmats en sis
dies, del 20 al 26 de desembre. El 21 de desembre, de
fet, va ser el primer dia que
es van detectar més de 100
positius en 24 hores des de
l’inici de la pandèmia i el 27
de desembre es va registrar
la xifra rècord ﬁns ara, 311
positius en un sol dia.
La majoria de les persones que s’estan contagiant
estan passant la malaltia
amb una simptomatologia
lleu, principalment gràcies
a la vacunació massiva que
s’ha fet durant tot l’any,
però també perquè la variant sud-africana sembla
més lleu. Des que es comptabilitzen les dades d’ingressos per municipi, el maig
del 2020, el pic d’ingressats
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Assaig clínic a l’Hospital Mútua per prevenir la covid-19
La Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital Mútua de Terrassa està impulsant un
estudi clínic amb un fàrmac per tal de prevenir el contagi de covid entre les persones
que conviuen amb una persona infectada
per coronavirus i que presenta símptomes.
L’assaig està dirigit per la directora assistencial de l’àmbit mèdic de l’hospital i cap
de la Unitat de Malalties Infeccioses, la
doctora Esther Calvo. Els voluntaris que
va ser a finals de gener
del 2021, just abans de la
vacunació massiva, amb 42

desitgin participar han de ser majors de
18 anys, conviure amb algú diagnosticat de
covid en els darrers quatre dies amb símptomes, no haver tingut covid anteriorment
i que no estigui vacunat, a més de no presentar cap símptoma de la malaltia. L’estudi es desenvolupa en més de 300 centres
arreu del món i els voluntaris interessats
a participar han de contactar a través del
correu cbadia@mutuaterrassa.cat.

rubinencs als hospitals i 8 a
l’UCI i un contagi diari que
no superava la cinquantena

de positius.
Ara, amb el 77% de la
població major de 12 anys

Menys quarantena pels no
vacunats
Per aquelles persones que
no s’han vacunat i no tenen
símptomes, es redueix la
quarantena ﬁns als 7 dies en
comptes dels deu dies establerts ﬁns ara, una mesura
aprovada per la Comissió de
Salut Pública i que s’aplica
des d’aquest dijous. Les
persones vacunades que
no presentin símptomes no
cal que facin quarantena. En
cas de tenir símptomes, en
tots dos casos cal fer els deu
dies d’aïllament.
La decisió d’escurçar la
quarantena per als no vacunats arriba després que
els experts hagin constatat

US DESITJA

que el període d’incubació
del virus s’ha escurçat.
Dosi de reforç per als majors de 40 anys
Pel que fa a la campanya de
vacunació, Salut ha anunciat
que poden demanar cita per
la tercera dosi els majors
de 40 anys, que se sumen
a les persones vacunades
amb AstraZeneca i Janssen,
que també poden rebre la
vacuna. El 20% de la població ja ha rebut la tercera
dosi. També es vacunen els
infants majors de 5 anys, el
20% dels quals ja han rebut
la primera dosi.

AMPLI PIS DE 100M2
AMB 3 HAB.
Gran balcó a peu
de menjador. Situat
a la zona Las Lomas
(Can Fatjó).
Reformat. Bon estat.

VENDA:

175.000€
Ref. 12644

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es
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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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Ferrocarrils millorarà les
andanes i els accessos de
l’estació de Les Fonts
REDACCIÓ

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha
adjudicat les obres d’arranjament de les andanes i el
pas inferior de l’estació de
Les Fonts, a la línia Barcelona-Vallès, per un import de
346.000 euros.
Els treballs, que està
previst que comencin el
primer trimestre de 2022 i
tinguin un termini d’execució de 12 setmanes, consistiran en la renovació del
paviment de les andanes i
la millora del pas inferior
i l’accés des de la plaça
de l’Estació de Les Fonts.
Durant totes les fases de
l’obra es garantirà l’accés
de les persones usuàries
en les degudes condicions,
amb especial atenció a les
persones amb mobilitat
reduïda.
L’actuació es duu a terme per millorar el confort
dels usuaris i garantir un
servei de qualitat. L’estació
de Les Fonts té una deman-

da aproximada de 424.000
validacions anuals, unes
dades recollides abans de
la pandèmia.
Els treballs consistiran
en substituir l’actual paviment continu de les andanes per un paviment
modular, que és més fàcil
de mantenir i té millor drenatge en cas de pluja. La
renovació dels paviments
i la millora dels accessos
existents suposarà actuar
sobre una superfície de
1.600 m quadrats, aproximadament.
Les obres es desenvoluparan en diferents fases,
tenint en compte que primer es treballarà per deixar
enllestida tota l’andana de
la via 2, posteriorment tota
l’andana de la via 1 i ﬁnalment els accessos exteriors.
Segons expliquen des de
FGC, els treballs es duran a
terme majoritàriament en
horari diürn. Per aquells
que calgui fer de nit, s’evitarà realitzar els que generin
impacte acústic.

L’AV de La Plana del Castell demana
millorar la seguretat al passeig de la Riera
MARTA CABRERA

L’Associació de Veïns de La
Plana del Castell fa anys
que demana a l’Ajuntament
millores en la seguretat al
passeig de la Riera per evitar
atropellaments, problemes
de trànsit i excessos de
velocitat. Fa uns dies es va
tornar a produir un incident
que és força recurrent al
barri i l’entitat ha tornat
a reivindicar mesures de
seguretat al consistori. Un
camió de gran tonatge es
va quedar atrapat al passeig
de la Riera, entre el tram del
carrer Cadmo i el carrer de
les Casetes de Can Fatjó.
En aquests escassos 400
metres, és habitual que
camions de gran tonatge
que venen del polígon de
La Llana es quedin encallats:
“Cal una senyalització més
visual que indiqui que no poden circular, el senyal hi és,
però potser cal reforçar-la
i fer que sigui més visible,
perquè els camions venen
recte de la Llana pensant
que trobaran una rotonda

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

Tot i que hi ha alguns reductors de velocitat a la via, en alguns trams els conductors superen el límit de
velocitat, que és de 30 km/h. / Arxiu

per girar i queden atrapats”,
ha explicat Daniel Gonzalo,
de l’Associació de Veïns de
La Plana del Castell.
Un altre dels problemes
que preocupa molt al veïnat
és la perillositat en alguns
encreuaments, concretament els passos de vianants
del carrer Casetes de Can
Fatjó i el que està just a la
cruïlla del carrer Cadmo.
En el primer cas, és un punt
negre que no es va corregir
amb les obres del pont de
Sant Joan, i en el segon el ve-

ïnat reclama un pas elevat o
alguna mesura per donar seguretat als vianants. “El més
greu és el del carrer Casetes
de Can Fatjó, sigui perquè
els conductors es despisten
o perquè hi ha molt poca
visibilitat, és un lloc on hi ha
atropellaments”.
Per últim, Daniel Gonzalvo també explica que el barri
i la ciutat en general té un
problema de contaminació
acústica perquè hi circulen
vehicles que no compleixen
amb la normativa sonora:

“Hi ha vehicles amb elements no reglamentaris que
fan molt de soroll i sembla
que estiguis a Montmeló,
hem demanat diverses vegades que la Policia Local
faci controls de contaminació acústica de cotxes o
motocicletes, però no tenim
resposta i aquest problema
no és només a La Plana del
Castell, sinó a tota la ciutat”.
Diari de Rubí ha preguntat al consistori sobre aquestes demandes veïnals, però
aquest no s’ha pronunciat.

Una quinzena de joves completen el curs
d’horticultura i jardineria als horts de Cova Solera
REDACCIÓ

El consistori, amb la collaboració de la cooperativa
L’Ortiga, ha realitzat un curs
de jardinera i horticultura als horts municipals de
Cova Solera per fomentar
la inclusió social d’un grup
de joves usuaris del Servei
de Primera Acollida per a
Persones Nouvingudes. La
formació s’ha dut a terme
entre els mesos de setembre
i desembre.
El curs s’ha impartit des
d’una metodologia pràctica
i, alhora, amb un marc teòric
en el qual poder englobar
les diferents accions que
s’han anat realitzant durant les 10 sessions de la
formació, cadascuna de 3
hores. L’alumnat ha après a
utilitzar maquinària agrícola
—desbrossadores, motocultors, segadores i podadores
d’alçada—; com construir un
hivernacle i com elaborar un
planter ecològic; les especiﬁcitats dels arbres fruiters i
de les plantes aromàtiques;
com habilitar un sistema de
reg, i el marc de plantació i
el calendari de cultiu d’un

Els participants han rebut un diploma acreditatiu dels coneixements
adquirits. / Ajuntament de Rubí – Localpres

hort ecològic, entre d’altres.
Un cop completada la
formació, el grup de joves
ha rebut un certiﬁcat d’assistència i aproﬁtament, que
els permetrà acreditar els
coneixements adquirits als
seus respectius currículums
i serà una bona carta de presentació a l’hora de buscar
feina, especialment al sector
de la jardineria.
Com ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
“l’objectiu del curs ha estat
oferir a aquest grup de joves
recursos i eines per millor

la seva incorporació al món
laboral, amb la ﬁnalitat de
promoure el desenvolupament autònom dels seus
projectes de vida”.
Les persones participants han estat escollides
des del Servei de Primera
Acollida per a Persones
Nouvingudes després d’haver assolit satisfactòriament
tot l’itinerari formatiu d’acollida: 90 hores de català,
15 hores de coneixements
laborals i 15 hores de coneixements de la societat
catalana i el seu marc jurídic.
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Rubí compta amb un nou parc de salut,
ubicat al barri de Sant Jordi Parc
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha posat a
disposició de la ciutadania
un nou parc de salut al barri de Sant Jordi Parc. Amb
aquest, ja són una dotzena
els espais d’aquest tipus que
hi ha distribuïts per tota la
ciutat.
Els parcs de salut estan
pensats per facilitar a joves
i adults la pràctica d’activitat
física controlada. S’ubiquen
habitualment en zones per
on passa la ciutadania que
surt a caminar, amb l’objectiu de complementar
aquesta activitat saludable
mitjançant el treball especíﬁc de diferents parts del cos.
El nou parc de salut de
Sant Jordi Parc se situa al
camí de Can Ximelis i disposa de quatre aparells,
que poden ser utilitzats
per persones de qualsevol
edat sempre que facin una
alçada mínima d’1,40 m i un
pes màxim de 120 kg.
Un banc de pectorals
permet als usuaris i usuàries
reforçar els músculs de la

El nou parc de salut es troba al camí de Can Ximelis de Sant Jordi Parc. / Ajuntament de Rubí – Localpres

part superior del cos: espatlles, braços i pit. El parc
també conté una el·líptica,
un equip d’exercicis cardiovasculars que possibilita el
treball d’una gran quantitat
de músculs de manera simultània. Amb aquest aparell, es poden reforçar les
parts superior i inferior del
cos: esquena, espatlles, braços, pit, abdomen, cames i
natges; augmentar la força
i la resistència muscular en

quàdriceps, isquiotibials,
glutis i bessons, i també
enfortir el pit i l’esquena si
s’utilitzen de manera activa
les anses.
El tercer equip és una
premsa de cames que permet fer un treball de força
global del tren inferior, ja
que involucra pràcticament
tota la musculatura de les
cames: quàdriceps, isquiotibials i glutis. Finalment, el
nou parc de salut disposa

d’una bicicleta, amb la qual
es poden enfortir els músculs de les cames, activar de
manera motora els malucs
i els genolls, i toniﬁcar les
articulacions i els músculs
de les cuixes i els glutis, i millorar la circulació sanguínia.
Altres parcs estan al 25
de Setembre, a Castellnou,
al bosc de Ca n’Oriol, a Can
Serrafossà, a La Llana, a Ca
n’Alzamora, a La Serreta, a
Can Fatjó i al Progrés.

ECONOMIA
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L’Ajuntament
ofereix suport a
les empreses que
volen sol·licitar
fons europeus

Assessorament per demanar ajuts Prova pilot per millorar
l’eﬁciència del Rubí Forma
per a l’autoconsum energètic

L’Oﬁcina de Serveis a l’Empresa ha posat en marxa un
servei d’informació i acompanyament en sol·licituds
de subvencions europees
adreçades a empreses.
Es tracta d’una iniciativa
adreçada al teixit empresarial local que busca facilitar
l’accés de les empreses
als fons de finançament
europeus.
Una desena d’empreses
van assistir la setmana passada a la presentació, que
va tingut lloc a la Masia de
Can Serra. La sessió ‘Tinc
una empresa, com puc accedir als fons europeus?’ va
servir perquè les empreses
interessades en aquestes
línies d’ajut coneguessin
el procediment a seguir i
els requisits necessaris per
accedir-hi. A partir d’ara
les empreses interessades
poden sol·licitar informació
sobre aquest servei a través
del correu electrònic fonseuropeus@rubiempresa.
net. / DdR

L’Institut Català d’Energia
(ICAEN) ha obert el període
de recepció de sol·licituds
per a les subvencions per a
l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia de fonts
renovables. Per aquest motiu, el servei Rubí Brilla ofereix als rubinencs la possibilitat de generar un informe
automàtic de fotovoltaica
per calcular quina dimensió
d’instal·lació necessita la
persona usuària i a quina
de les línies de subvenció de
l’ICAEN pot optar per fer-la
realitat.
E s p re v e u e n l í n i e s
d’ajuts per a la ciutadania,
les empreses i les entitats
del tercer sector per installar fotovoltaica i eòlica. A
més, la ciutadania podrà
optar a ajudes per solucions
tèrmiques com la biomassa
o la solar tèrmica. El servei
Rubí Brilla assessora sobre
la millor opció i la subvenció a la qual es pot optar a
través del correu electrònicrubi_brilla@ajrubi.cat.

L’Ajuntament de Rubí i
l’empresa The Predictive
Company han iniciat una
prova pilot per millorar la
gestió energètica de l’ediﬁci
Rubí Forma. La prova està
emmarcada en la iniciativa
Smart Catalonia, tindrà una
durada d’un mes i ha de
permetre reduir el consum
d’electricitat, aportant un
beneﬁci econòmic i ambiental.
La solució proposada
per l’empresa consisteix
en un programa informàtic

REDACCIÓ

Un operari, instal·lant una placa fotovoltaica. / Cedida

Ciutadans,
empreses i
entitats poden
optar als ajuts
Les instal·lacions fotovoltaiques en habitatges

BASES CONCURSO DE CARTELES

Dia de

amb un sistema d’intelligència artiﬁcial que, a través de l’anàlisi de dades de
consum i meteorològiques,
permet controlar l’encesa i
apagada de les màquines,
reduint el consum i assegurant el confort tèrmic de
l’espai.
En fases posteriors del
pilot, es podrien afegir altres dades, com ara l’ocupació de les sales de l’ediﬁci,
que permetria optimitzar
encara més els nivells de
consum. / DdR

2022

particulars que poden gaudir de les subvencions són
les que s’han iniciat després
del 30 de juny del 2021. En
canvi, les instal·lacions en
els sectors productius que
podran gaudir-ne seran les
iniciades a partir del 14 de
desembre del 2021.

Un sistema d’intel·ligència artificial decidirà quan cal encendre la
calefacció. / Ajuntament-Cèsar Font

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

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

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)
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N

o podem acabar el 2021 sense fer un
balanç d’aquests 365 dies, molt marcats una altra vegada per la pandèmia
mundial de coronavirus. Si atenem a com
vam començar l’any i com el vam acabar, la
perspectiva resulta si més no encoratjadora.
Al gener, vam estar conﬁnats al municipi i
amb els hospitals plens de malalts de covid;
a poc a poc van anar arribant les vacunes i
tot i que la pandèmia no ha desaparegut, ara
mateix, podem fer una vida que cada vegada
s’assembla més a la que teníem en prepandèmia. Entremig hem viscut una campanya

EDITORIAL

Adeu 2021
de vacunació massiva que a més de salvar
milers de vides ens ha ajudat a recuperar una
certa normalitat.
Però l’any ha tingut moltes més coses, més
enllà de la pandèmia, algunes negatives i altres
positives. Cal lamentar especialment l’assassi-

CARTES DE LA CIUTADANIA
Una exposició fantàstica
Soc visitant des de fa anys de
l’exposició de pessebres que
cada any organitza l’associació de pessebristes de la
ciutat. He anat amb els ﬁlls i
aviat, espero, podré anar amb
els nets o netes. Vull felicitar
a tots els que fan possible
aquesta exposició que any
rere any ens endolceix el
Nadal. A més, acostuma a
tenir referències a la ciutat
(aquest any al Casal Popular),
alguns són sorprenents i tots
són molt macos. Felicitats i
gràcies per aquest regal que
ens feu a tots!
Ana I. Carrasco
Contenedores sucios
Quiero expresar públicamente mi queja por el estado de
algunos contenedores de la
basura en algunos puntos
de la ciudad, en los barrios
como en Ca n’Alzamora o en
Ca n’Oriol. Muchos de ellos
desprenden un olor muy desagradable, incluso ahora en
invierno, cuando la calor no
aprieta tanto, y además están
sucios y pegajosos. ¿podrían

los señores del Ayuntamiento tomar nota y exigir a la
empresa de la basura que
les diera un manguerazo de
tanto en tanto? No sé si lo
hacen en el centro, imagino o
quiero imaginar que sí, pero
en algunos barrios ya no es
una cuestión de limpieza
sino de salud pública. Entre
la basura por fuera, el mal
olor y la suciedad, la imagen
es muy desagradable para los
que vivimos cerca. Eso sí, los
impuestos como si vivieramos
en una ciudad de lujo.
Isabel García
Un nou càncer
Encara hi ha moltes reticències per parlar sobre el càncer
obertament, moltes menys
que fa alguns anys, però en
queden. Encara hi ha qui
diu que tal familiar va morir després de lluitar contra
una llarga malaltia obviant
la paraula càncer, com si fos
un tabú, quan deu milions
de persones moren a l’any
en tot el món per càncer.
Penso en els últims dies que,
sense adonar-nos, tenim

un nou càncer ara. Un que
s’està estenent ràpidament
i del qual ara es comença a
parlar-ne. Em refereixo als
trastorns mentals. Els experts
diuen que un de cada quatre
individus patiran al llarg de
la seva vida alguna malaltia
mental. El pitjor d’aquestes
malalties és que no es veuen
a simple vista, que no causen
dolor físic que ens faci visitar
el metge. Els quadres d’ansietat, depressió o angoixa, per
exemple. El dolor de l’ànima,
la soledat, la tristesa, la por...
L’estigma social que suposa
patir o haver patit un trastorn mental. El rebuig social.
Amagar el suïcidi o visites a
un psicòleg o un psiquiatre.
Si el nostre cos emmalalteix, per què no ho pot fer
la nostra ment? No donem
l’esquena ni amaguem les
malalties mentals. Parlem-ne
entre tots, reclamen plegats
més recursos sanitaris de les
administracions. Ajudem a
visibilitzar aquest nou càncer
perquè com el físic ens pot
tocar a qualsevol.
M. C. Sánchez

El Tuit de la setmana

29 de desembre

jordi muntan
@JordiMuntan
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Bona recuperació del
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Amb la col·laboració:

nat del comerciant rubinenc que es va produir
a l’octubre i la sensació d’inseguretat que va
provocar a la ciutat. Tampoc ha estat bona la
notícia d’un nou projecte per fer arribar a Rubí
més torres d’alta tensió o l’augment del preu
de l’electricitat, que continuarà durant el 2022.

En el capítol positiu, cal destacar l’acord al
qual va arribar l’Ajuntament amb els veïns de
Sant Jordi Parc per ubicar pisos dotacionals i
també l’inici de les obres de pisos de lloguer
social a Can Sant Joan per part de l’Incasòl.
També cal destacar en l’àmbit esportiu els
diversos èxits aconseguits per esportistes
rubinencs, entre els quals destaquen les dues
medalles de plata aconseguides als Jocs Olímpics per Bea Ortiz i Elena Ruiz.
Fet el balanç, potser el que cal demanar-li
l’any 2022 és que ens porti més notícies positives per poder encarar el futur amb optimisme.

La ﬁgura del Caganer i el seu
signiﬁcat al pessebre
El caganer és una ﬁgura típica en tots els pessebres de
Catalunya i el País Valencià.
Representa a un pagès que
vestit amb camisa blanca,
faixa i barretina (i originàriament amb una pipa a la boca),
es mostra ajupit i amagat fent
les seves necessitats ﬁsiològiques a l’aire lliure. Encara
que té seguidors i detractors
a parts iguals, la veritat és que
aquest personatge segons la
tradició simbolitza el retorn a
la terra del que és de la terra i
representa salut, prosperitat
i felicitat per a l’any següent.
Tot i no existir consens del
moment de la seva aparició,
es va trobar ja a la fi del
segle XVII en un relleu de
marbre anomenat “La Verge i
la Muntanya de Montserrat”.
Bé sigui aquest el seu origen
veritable o altres que alleguen ja l’existència d’aquest

personatge uns segles abans,
esculpit en rajoles o pedra, la
veritat és que la seva aparició
és més antiga del que sembla.
Actualment, podem trobar
moltes variacions del Caganer
amb cara de diferents personatges famosos com a esportistes, polítics o cantants. Fins
i tot hi ha dones i nens.

En els darrers anys, un altre personatge molt similar
s’ha “colat” a totes les llars.
És l’anomenat “Pixaner ”,
una ﬁgura sorgida per a fer
una mica de competència a
aquesta ﬁgura tan entranyable del pessebre. Ja veurem
si ho aconsegueix.
Eva Remolina-Amic Redacció
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Allò que el comerç necessita

El Rubí d’abans

‘La Llana’, la primera fàbrica de Rubí
Jordi Vilalta
Llicenciat en Història
L’actual barri de la Plana del
Castell, que popularment
sempre ha estat anomenat
“l’altra banda de la riera”, té
els seus orígens en la Parellada medieval del vell Castell
de Rubí, és a dir, una extensió de terrenys aptes per a
l’agricultura, especialment
horts, que s’estenia fins a
la riera. Aquí es trobava la
fassina del celler del castell i
molt probablement també el
molí (potser a la zona on ara
es troba el Vapor Vell). Abans
de 1844, quan es va canalitzar
la riera fent-la passar pel seu
curs actual, els terrenys de
la Parellada arribaven fins al
carrer de Terrassa per la seva
part d’orient i limitaven amb
les terres de can Bertran i can
Rosés. El fet és que fins aquell
any el curs fluvial descrivia un
ampli meandre que recorria
els actuals carrers del Gimnàs
i de Joaquim Blume.
En aquella època, mitjans
del segle XIX, els terrenys eren
propietat de la marquesa de
Moja, que posseïa, a més del
castell, moltes extensions de
terres a Rubí. El 1860, aquesta
poderosa dona, amb molta
influència a l’Ajuntament de
Rubí, ja havia decidit la urbanització de la zona i és en
aquest mateix any quan es va
construir el pont del carrer de
Cadmo (desaparegut a la rierada), que permetia la comunicació amb el centre de Rubí.
No seria fins anys més tard,
el 1879, quan l’hereu de les
propietats de la marquesa, el
seu parent Ramon de Sarriera, marquès de Barberà i de la
Manresana, impulsaria defini-
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Pintura de l’artista Guadalupe Villaret de La Llana. / Cedida

tivament, amb autorització de
l’Ajuntament, la urbanització
de la Parellada, atès que els
germans Ribas tenien la intenció d’instal·lar una fàbrica
de velluts aprofitant una font
d’aigua propietat del marquès
anomenada “Canadà” (és
l’actual Vapor Vell).
A principis del segle XX
ja es va començar a formar
un petit nucli de població
al redós del castell i de les
fàbriques del Vapor Vell i de
“la Seda” (instal·lada el 1892),
amb epicentre a la plaça del
Marquès de Barberà, on els
seus habitants pagaven els
corresponents censals als
amos del castell. Podeu veure
una imatge de la plaça, amb
font inclosa, a la fotografia
adjunta de la col·lecció d’en
Pere Bel, que podria datar-se
cap a mitjans del segle passat.

¡Ven a visitarnos!
Ya tenemos
la nueva
temporada
otoño/invierno
Primeras puestas
para bebé y
ropa chulísima
para niño/a
¡Os esperamos!

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

Al llarg dels anys van anar
sorgint més establiments i
petites indústries com la fassina dels Aguilera, que seria
seu de l’Associació de Veïns
i que actualment allotja el
centre d’esplai “L’Eixam”, un
taller tèxtil anomenat “els
Cavallitus”, la fàbrica popularment coneguda com “els
Timbres”(Elèctrica Rubí, SA),
des de 1932, que després passaria a formar part de l’AEG,
i, finalment la Supersond, als
anys 50, entre altres tallers i
fabriquetes com la MYC.
Entre els anys 1966 i 1979
va tenir lloc el llarg plet dels
veïns del barri contra l’acció contaminant envers les
aigües del torrent de can
Xercavins i de l’aire de la zona
per part de l’empresa Moehs,
que acabà amb una resolució
favorable als habitants de

la Plana del Castell i amb el
trasllat de la fàbrica a una
altra ubicació.
Per altra banda, el 1971
la fàbrica dels “Timbres” va
patir un gran incendi que la
va destruir quasi per complet.
En quedaren algunes estructures que al llarg dels anys
foren desmantellades, com
a resultat d’una complexa
lluita veïnal entre finals dels
70 i mitjans dels 80, en què
sovint s’organitzaven actes i
festivitats en vistes de recuperar la plaça com a lloc d’oci
i socialització. Finalment es va
produir un acord entre l’Ajuntament, l’associació i la constructora propietària del solar
on s’havia ubicat la fàbrica
per tal de rehabilitar l’espai.
L’actual plaça del Marquès
de Barberà seria inaugurada
el 23 de març de 2003.

Sandra Casas
ERC- Rubí

Ja fa un any, al Ple de desembre, des d’Esquerra vam
presentar una proposta per
promoure “el consum responsable i l’economia local”.
Donada la crisi mundial que
estàvem patint amb la Covid-19 i que encara estem
patint, enteníem que era
especialment important promoure el consum responsable, prendre consciència
dels efectes de les nostres
pràctiques de consum i posar
de manifest la importància
de saber promoure, suggerir
i convèncer la ciutadania a
comprar a Rubí enriqueix la
ciutat i dona valor afegit al
comerç de proximitat. Comprar a la nostra ciutat també
enforteix el teixit comercial
i genera ocupació. Quanta
gent ha descobert botigues
al seu barri i a la seva ciutat
que abans del confinament
no coneixia?
A la moció proposàvem
diferents punts d’acord, entre
d’altres un estudi dels nous
hàbits de consum en el període de pandèmia, identificar
nous horaris de compra, on es
compra, com es compra, què

entitats i el teixit empresarial
i comercial de la ciutat en la
presa de decisions a l’hora
d’organitzar campanyes i
iniciatives de dinamització
comercial.
La proposta va ser aprovada per unanimitat pels
vots de tots els grups del ple,
també els del govern de PSC
i En Comú Podem. Malauradament, les polítiques de comerç per a aquestes festes es
redueixen a la campanya dels
vals de compra que teòricament ajudaran a millorar les
vendes aquest Nadal als nostres comerços (amb menys
pressupost que l’any passat,
malauradament). Han fet
alguna altra proposta? Cap
campanya per recolzar el comerç local en tot un any, com
a molt quatre paraigües de
colors penjats al carrer, una
campanya molt sostenible.
Tan sostenible, responsable
i solidària com muntar, un
any més, el Túnel de Llum
amb un cost que fa esgarrifar.
Com cantava Marisol temps
enrere: “de luz y de color...
tómbola!”, la banda sonora
del govern que “gestiona” la
nostra ciutat.
Els plens no haurien de
ser un acte de cara a la ciutadania per cobrir l’expedient,
les mocions aprovades han

‘Els plens no haurien de ser un acte
de cara a la ciutadania per
cobrir l’expedient, les mocions
aprovades han de ser una guia
que estableixi prioritats’
vol obtenir del comerç local
el consumidor, quina visió
té del comerç local, etc. Tota
aquesta informació havia de
servir per oferir formació
i serveis acurats al nostre
teixit comercial. Suggeríem
també incorporar i prioritzar
a les diferents associacions,

de ser una guia que estableixi
prioritats, i si sabem que el
comerç ha patit, i que continua patint, és evident que
ha de ser una prioritat. A Esquerra Rubí ens preocupa la
deixadesa i la falta de suport
a aquest sector per part del
Govern.
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L’Home dels
Torna el Concert Nadalenc
Emotiu concert de l’Obrador per Sant
de Sardanes, al Casal Popular Esteve, dedicat a les víctimes de la pandèmia Nassos i el
Un any més, el Foment de
la Sardana de Rubí organitza el Concert Nadalenc
de Sardanes, que arriba
a la 42a edició. L’actuació
musical, programada per l’1
de gener a les 19 h, serà al
Casal Popular i anirà a càrrec
de la cobla Jovenívola de
Sabadell.
En la primera part del
programa s’interpretaran les
cançons ‘La mimada’ de Juli
Garreta, ‘Elegíaca’ d’Albert
Fontelles, ‘Conqueridora’
amb lluïment de tenora de
Ricard Viladesau, ‘Els ocells

Carter Reial al
Mercat

et canten’ de Conrad Saló,
‘Pluja de febrer’ d’Eduard
Martí i ‘La noia dels mil
noms’ de Josep Cassú.
A la segona part, s’interpretaran les peces ‘Sota els
pins del pujolet’ de Joaquim
Serra, ‘Visca Rubí’ de Carles
Rovira, ‘La nit de Nadal’ de
Josep Grivé, ‘Nadala’ d’Emili
Saló’, ‘El rabadà’ de Marià
Mayral i ‘Sortint de concert’
de Lluís Albert.
La tenora solista anirà a
càrrec de Gerard Monsech
i la cobla actuarà sota la direcció de Jordi Figaró. / DdR

L’Home dels Nassos. / Arxiu

L’Obrador Coral, durant el concert de Sant Esteve d’Enguany. / J. A. Montoya

REDACCIÓ

El concert de sardanes és un clàssic del Nadal a Rubí. / Arxiu

L’Obrador Coral de Rubí va
oferir el tradicional Concert
de Sant Esteve diumenge
26 de desembre a l’església
de Sant Pere. Malgrat les
restriccions d’aforament per
la pandèmia de coronavirus,
força públic va assistir a
l’actuació, que va ser molt
especial, ja que el concert
es va dedicar a Sebastià
Colomer, qui va ser membre
del grup coral i va morir l’any

passat per la covid-19, així
com a la resta de víctimes
de la pandèmia.
El programa del concert va
incloure les peces ‘Pavane’,
‘Requiem’ i ‘Cantique de
Jean Racine’ de Gabriel
Fauré i altres temes clàssics
com ‘The lord bless you an
keep you’ de John Rutter. A
més, no van faltar les nadales com ‘El rústec villancet’ de Lluís Millet i Josep
Carner, la nadala brasilera
‘Noite azul’ o la nadala tradi-

Sortida
nadalenca del
Bòjum

Espectacle de
titelles davant
del Mercat

El Bòjum, la bèstia festiva de
l’entitat Les anades d’Olla,
s’ha sumat al Nadal de la
ciutat amb dues passejades
pel centre, fent les delícies
dels més petits. Així, dimarts i dijous, l’emblemàtic
elefant va fer un volt per
l’illa de vianants. Els infants
van tenir l’oportunitat de
donar-li cacauets per menjar i de gaudir de l’animada
sortida del Bòjum. / DdR

La plaça del Mercat va acollir
dimarts al migdia l’espectacle
infantil ‘Bon proﬁt!’, a càrrec
de Tanaka Teatre i organitzat
per l’Associació d’Adjudicataris del Mercat. Davant
força públic familiar, la xef
Tomassa va posar en escena una història esbojarrada
on les verdures van ser les
protagonistes. Petits i grans
van gaudir de l’espectacle de
titelles teatralitzat. / DdR

El Bòjum, pels carrers de la ciutat. / Cedida

cional catalana ‘Sant Josep
fa bugada’.
El cor va estar dirigit per
Jordi Boltes i va comptar
amb els cantaires de la Coral Santa Helena de Cabrils.
També hi va participar 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.

Espectacle de titelles a la plaça del Mercat. / Cedida

Le
rep s sev
do ara es
en mèst cions
bon iqu
es
es
ma
ns

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

El Mercat Municipal continua amb la seva programació de Nadal i coincidint
amb el darrer dia de l’any,
aquest 31 de desembre,
tornarà a acollir la visita
de l’Home dels Nassos, un
personatge de la cultura popular catalana que té tants
nassos com dies li queden a
l’any. La visita, amb la Colla
de Geganters de Rubí, serà
al voltant de les 11 h.
D’altra banda, la Cartera
Reial estarà al Mercat el 4 de
gener a partir de les 11 h recollint les cartes dels infants
rubinencs, una activitat organitzada per l’Associació de
Paradistes del Mercat. / DdR

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
A
I
T
per a la seva llar
%
AN

100

GAR

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

PUBLICITAT
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bolsos · bisturería · complementos
C/ Magí Raméntol, 9 Rubí (BCN)
T.686 731 594
www.destiaccesoris.com
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Torna el campament dels
Reis del 2 al 4 de gener
L’arribada dels Reis d’Orient
anirà precedida de tres jornades d’obertura del Campament dels Reis, al recinte
del Castell entre el 2 i el 4
de gener. El Mag Rubisenc
obrirà les portes del Castell
als infants de la ciutat per
mostrar-los com prepara
l’arribada de Ses Majestats.
Els més petits trobaran moltes sorpreses i tota la litúrgia
que envolta l’arribada de
Melcior, Gaspar i Baltasar.
La visita al Campament
serà d’accés lliure i no caldrà
reservar, tot i que hi haurà un

control per controlar l’aforament. L’activitat consistirà en
un recorregut continu per
un circuit de sentit únic, al
llarg del qual la ciutadania
coneixerà diversos espais: el
camí de l’artesania, el petit
laboratori del Mag Rubisenc,
les estances reials i el carilló
de Reis. No hi faltarà la Cartera Reial, que recollirà les
cartes, i tampoc el Bòjum,
a qui els més petits podran
lliurar el xumet.
L’horari d’obertura del
recinte serà de 16 h a 21 h els
dies 2, 3 i 4 de gener. / DdR

El Mag Rubisenc mostrarà als infants el seu laboratori els dies 2, 3 i
4 de gener. / Localpres-Ajuntament

Rubí oferirà l’espectacle d’arribada dels
Reis d’Orient en tres sessions al Castell
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està
treballant per oferir una arribada dels Reis d’Orient el 5
de gener al recinte del Castell
després que la setmana passada el consistori anuncies
que suspenia la Cavalcada
de Ses Majestats per la situació sanitària. Rubí és l’única
gran ciutat de la comarca
que ha decidit suspendre la
tradicional Cavalcada, que
de moment mantenen Sant
Cugat, Terrassa, Sabadell
i Cerdanyola amb algunes
restriccions. En alguns casos,
com per exemple a Sabadell,
estan preparant espectacles
alternatius per si a última
hora cal suspendre-la.
En tot cas, a Rubí la previsió és que es facin tres
sessions de l’arribada dels
Reis i així permetre als infants
gaudir dels elements i personatges clàssics que participen
habitualment en la Cavalcada
de Reis. “D’aquesta manera,
garantim que els infants tenen la possibilitat de veure
de prop Ses Majestats i la

Les entrades per gaudir de l’arribada dels Reis ja estan esgotades. / Arxiu

resta de la comitiva, alhora
que ens assegurem les millors
condicions per experimentar aquest moment màgic
amb seguretat”, ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez.
Així, la tarda del 5 de gener, les persones que vulguin
accedir a l’espectacle dels
Reis d’Orient han d’haver
pogut aconseguir una entrada a través d’Internet. Les
reserves es van obrir dijous al
matí i en menys d’una hora ja

estaven esgotades, fet que ha
provocat de nou les crítiques
ciutadanes. L’aforament màxim del recinte serà el màxim
que permeti l’espai segons
les restriccions del govern
català. L’arribada de Melcior,
Gaspar i Baltasar comptarà
amb la participació del Mag
Rubisenc i estarà presidit
per l’alcaldessa, que lliurarà
als tres Reis les claus de la
ciutat. Un dels passis serà
enregistrat en vídeo i compartit a través dels canals de

comunicació de l’Ajuntament.
També hi ha una fila zero
destinada a persones amb
mobilitat reduïda.
Un cop ﬁnalitzat l’últim
passi, Ses Majestats s’integraran en un recorregut al parc
del Castell, que els permetrà
saludar els infants que hagin
acudit al recinte, un espectacle que l’Ajuntament ha batejat com a ‘cavalcada estàtica’.
L’accés a aquest itinerari serà
lliure i es regularà en funció
de l’aﬂuència de públic.

L’Ajuntament impulsa una campanya
per regalar joguines no sexistes

Cartell promocional de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Rubí ha
impulsat coincidint amb
les festes nadalenques una
campanya per fomentar les
joguines no sexistes. Sota el
títol ‘Per Nadal, joguines no
sexistes’, el consistori convida
a la ciutadania a fugir dels estereotips i contribuir a crear
una societat lliure de sexisme
i desigualtat.
Per l’alcaldessa, Ana M.
Martínez, les joguines “no

poden ser motiu de discriminació, sinó d’inclusió. No
hi ha joguines de nens i de
nenes”.
La campanya aposta per
impulsar la coeducació i perquè tots els infants puguin
jugar segons els seus gustos,
de manera lliure i feliç.
La iniciativa s’ha posat en
marxa precisament aquests
dies perquè hi ha un augment de compra de joguines

i també de publicitat sobre
aquest tipus de productes.
Tot i que en els darrers anys
s’ha avançat en les polítiques
d’igualtat de gènere i els
canvis introduïts en algunes
marques, “està clar que és
un àmbit on persisteixen encara certs estereotips, amb
l’agreujant que es tracta de
productes adreçats a la infància i que, per tant, tenen una
inﬂuència en la formació de

la seva personalitat”, ha destacat la regidora d’Igualtat,
Yolanda Ferrer.
La intenció final de la
campanya, que s’està vehiculant a través de les xarxes
socials de l’Ajuntament i a
través de cartells per la ciutat, és sensibilitzar les famílies per continuar capgirant
la tendència i que a través
del joc tots construïm una
societat menys sexista. / DdR

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

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

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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ARTS ESCÈNIQUES

Humor, drama i molta música
en la nova temporada de La Sala
REDACCIÓ

A finals de gener aixecarà el
teló la nova temporada escènica de La Sala, que proposa una quinzena d’espectacles de diversos gèneres
adreçats a tots els públics.
Teatre, música, màgia, espectacles infantils, comèdia
o drama són alguns dels
gèneres que els rubinencs
podran gaudir a l’escenari
del teatre municipal.
El primer espectacle
que aterrarà a Rubí, de la
mà de La Xarxa, serà Bruna
(30/01), una obra de teatre
musical que pretén ser un
homenatge als avis dels
autors, Mateu Peremiquel
i Mar Puig, i especialment
als avis de la generació de
la guerra, que es van veure
obligats a renunciar als
seus somnis d’infantesa. Es
tracta d’un muntatge que
ha rebut el premi al millor
espectacle familiar de Catalunya als Premis Teatre
Barcelona.
Dels mateixos autors,
La Sala acollirà Les històries
de l’avi Josep (26/03), un
espectacle de teatre musical
basat en relats de fets reals
i que servirà per celebrar
el Dia Mundial del Teatre.

Celeste Alías homenatjarà Chavela Vargas. / Cedida

T de Teatre oferirà l’obra ‘Canción para volver a casa’. / Cedida

I encara dins del gènere del
teatre musical està prevista
una actuació del grup Brodas Bros (22/05), la companyia internacional de hip
hop, dansa i cultura urbana.

tes dramàtiques. Es tracta d’una obra de Victòria
Spunzberg que explica la
vida d’una dona amb pocs
recursos que es veu obligada a cuidar del seu pare malalt i amb demència. També
es representarà Canción
para volver a casa (22/04),
un espectacle de tragicomèdia de Denise Despeyruox,
en la qual diverses persones
extraviades troben una estranya forma d’estar juntes.

Dramatúrgia
La dramatúrgia més clàssica
també té el seu espai a la
programació amb Final de la
partida (04/03), de Samuel
Beckett. Jordi Boixaderas i
Jordi Bosch donen vida als
dos personatges de l’obra,

un text postapocalíptic i
un clàssic del teatre contemporani que després del
confinament presenta una
nova mirada.

Joan Pera, Jordi
Boixaderas i Jordi
Bosch són alguns
dels actors que
visitaran Rubí
El pes d’un cos (05/02)
és una altra de les propos-

AGENDA CULTURAL
ACTIVITATS
-Campament dels Reis. Del
2 al 4 de gener al parc del
Castell. De 16 h a 21 h. Espectacle del Mag Rubisenc.
-El Trenet dels comerciants. D’11 h a 13.30 h i
de 17 h a 20 h. El 31 de
desembre finalitzarà a les
18.30 h.

EXPOSICIONS NADAL
-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.

31 DE DESEMBRE
-Espectacle infantil: ‘Cleaner’. Carpa de Nadal. A les
11.30 h i a les 13 h.
-L’Home dels Nassos visita
el Mercat. A les 17 h al
Mercat. Org.: Colla de Geganters de Rubí.
-Espectacle infantil: ‘Rebooombori de Cap d’Any’.
Carpa de Nadal. A les 17.30
h i a les 19 h.

1 DE GENER
-Concert Nadalenc de Sardanes. A les 19 h al Casal
Popular. A càrrec de la cobla
Jovenívola de Sabadell.
Org.: Foment de la Sardana
de Rubí.

2 DE GENER
- Espectacle ‘Filii Busters’
Carpa de Nadal. A les 11.30
h, a les 13 h, a les 18.15 h
i a les 19.15 h.

4 DE GENER
- Juguem en català. A les
11 h al Mercat. Org.: Associació de Paradistes del
Mercat.
- La Cartera Reial visita
el Mercat. A les 11 h al
Mercat. Org.: Associació
de Paradistes del Mercat.
- Festa de Nadal al Casal
Cívic. A les 16 h Carter
Reial, actuació del Mag
Selvin i xocolatada. Al Casal Cívic del c. Magallanes.
Org.: Associació Gent Gran
de Rubí.

Humor
Fins a tres obres en clau
d’humor estan previstes a
la nova temporada. La primera que es representarà
serà La tercera juventud
(02/04), amb l’emblemàtic
Justo Molinero, i que explica
les diferents històries que es
viuen dins d’una residència

per a gent gran. Master Xof
(01/05), amb Joan Pera, és
un altre dels espectacles
humorístics: es tracta d’un
cuiner veterà que no es
resigna a la decisió de la
seva família de tancar el
restaurant on ha passat tota
la vida darrere els fogons.
El tercer espectacle còmic
serà el monòleg de Sergio
Fernández, ‘el Monaguillo’,
¿Solo lo veo yo? (09/04).
Música
La Sala acollirà dos muntatges relacionats directament amb la música. El
primer serà la presentació
del disc Viatge d’anada i
tornada (12/03), del músic
rubinenc Isaak Aguilà, cantautor i instrumentista que
publica el seu quart disc.; El
segon serà un homenatge

13
de Celeste Alías a l’artista
mexicana Chavela Vargas:
Tranquila. Celeste canta
Chavela (27/03).
Espectacles familiars
A banda de Bruna, La Xarxa
també està darrere de la
programació de diverses
obres destinades a un públic familiar. És el cas dels
espectacles El Monstre de
colors (13/02), basat en el
llibre d’Anna Llenes, amb titelles música i colors; El circ
dels impossibles (13/03),
un espectacle de màgia,
malabars i coreografies del
Mag Stigman; Klé (03/04),
un viatge a través de la
dansa, la màgia, els titelles i
el teatre de llums al món de
l’artista Paul Klee; i el conte
clàssic El llop i les set cabretes (08/05), un muntatge
de titelles de la companyia
Xip Xap.
D’altra banda, entre el
27 i el 29 de maig, La Sala
programarà diversos espectacles en el marc del Festival
Teatre sense Teatre de Rubí.
A més, durant els propers
mesos també acollirà les

El grup Brodas
Bros actuarà a
finals de maig al
teatre municipal
projeccions de les pel·lícules
del Cicle Gaudí. De moment,
s’ha confirmat que es projectarà el film Pan de limón
con semillas de amapola
(21/01), dirigida per Benito
Zambrano.
Les entrades ja es poden
comprar a través del web de
venda d’entrades de La Sala
(https://teatrelasalarubi.
koobin.cat) i oscil·len entre
els 5 i els 25 euros depenent
de l’espectacle. Les entrades per la funció de Brodas
Bros s’hauran de comprar a
la taquilla.
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L’il·lustrador rubinenc
Max Saladrigas presenta
‘El millor germà del món’

Noves propostes de Rubí Jove centrades
en l’esport i el suport emocional
REDACCIÓ

Max Saladrigas, a la dreta, va revelar els detalls d’alguns personatges. / Cedida

REDACCIÓ

L’espai de llibres Lectors al
tren! va acollir dilluns passat
la presentació del primer llibre publicat al nostre país de
l’i·lustrador rubinenc Max
Saladrigas, coincidint amb
l’exposició del Col·lectiu d’Illustradors de Rubí (C.I.R.C),
entitat de la qual Saladrigas
en forma part, i coincidint
amb la sortida a la llum de
l’obra.
El rubinenc ja tenia llibres i àlbums publicats a
França, Bèlgica i els Estats
Units, però ﬁns ara no havia publicat a Catalunya.
‘El millor germà del món’,
de l’Editorial Birabiro, ha
estat escrit per José Ignacio
Valenzuela ‘el Chascas’ i
compta amb els dibuixos

de l’il·lustrador rubinenc. És
una història plena d’aventures, màgia, humor i germans
amb les seves petites discrepàncies.
Durant l’acte, l’editor de
BiraBiro va explicar com va
contactar amb el Max per illustrar aquest llibre, mentre
que ‘el Chascas’, que viu a
Miami, va enviar un simpàtic i entranyable vídeo per
presentar el llibre.
Finalment, Saladrigas
va explicar els petits secrets de tècnica i estil dels
seus personatges. També
va mostrar la maqueta que
va construir per poder fer
l’àlbum ‘Édition Spéciale’
publicat a Bèlgica per Alice
Jeunesse, amb els ninotets
que va dibuixar per donar
moviment a la història.

L’Espai Jove Torre Bassas
reprèn les propostes d’oci i
assessorament dirigides als
joves d’entre 12 i 29 anys
dins de la programació d’hivern, que arrencarà al gener.
Les noves activitats tenen
previst augmentar la presència de l’esport al carrer a
través de Rubí Jove als barris
i les dinamitzacions esportives de Les Torres i treballar
per al benestar emocional a
través d’activitats físiques,
propostes sobre sexualitat
i diferents assessories del
punt d’informació juvenil.
Al voltant de l’esport, la
programació d’hivern reedita la lliga de futbol ‘La nit és
jove’, del 14 de gener al 23
de març i promou un torneig
de ping-pong el 23 de febrer
i un torneig de globus el 30
de març. També hi haurà
una activitat multiesportiva
cada divendres al barri de
Les Torres i un curs de dinamització esportiva entre els
mesos de març i abril.
Per cuidar la salut emocional de les persones joves,
la programació inclou un
taller de cinc sessions sobre
l’autoestima, dues sessions
de consultoria amb la sexòloga Irene Soriano sobre els
límits en les relacions i els
canvis de la pubertat, a més
d’un taller mensual sobre la

La lliga de futbol ‘La nit és jove’ tornarà a arrencar a partir del 14 de gener i s’allargarà ﬁns al 23 demarç,
quan es disputarà la ﬁnal. / Ajuntament de Rubí

gestió de les emocions.
Al voltant del Dia Internacional de les Dones, el
servei aposta per activitats
reivindicatives i de sensibilització feminista, que inclouen un taller d’autodefensa,
una exposició i una formació
en masculinitats adreçada a
entitats i professionals que
es dediquen a l’educació.
També s’han programat
diversos tallers mensuals:
Boxa, Còmic, Reforç d’Anglès, Iniciació al Japonès,

Teatre, Urban Dance i K-Pop.
Sessió de sales i espai d’assaig
La Torre Bassas continuarà
cedint de forma gratuïta les
sales de l’ediﬁci del carrer
Sabadell i l’espai d’assaig de
l’ediﬁci La Cruïlla, al Pinar,
per a persones joves de la
ciutat que busquin un espai
per assajar, una sala d’estudi
o un lloc per desenvolupar
projectes. El buc d’assaig
està equipat amb equip de

veus, bateria, ampliﬁcador
de guitarra i amplificador
de baix. Se cedeix de dilluns
a divendres de 10 h a 20 h i
es pot reservar a través del
correu electrònic rubijove@
rubijove.cat.
Les sales de la Torre Bassas se cedeixen de 10 h a 14
h i de 16 h a 20 h i hi poden
accedir grups de ﬁns a sis
persones. Per reservar cal
trucar o enviar un missatge
de WhatsApp al número
722642622.

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

ESPORTS
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FUTBOL | ENTITATS

L’Olímpic Can Fatjó suspèn l’assemblea
general ordinària del club ﬁns que millori
la situació sanitària pel coronavirus
La Junta de l’Olímpic Can
Fatjó ha anunciat que,
davant la situació sanitària i les restriccions que
ha imposat la Generalitat
de Catalunya, ha decidit
suspendre l’assemblea
general ordinària del club.
L’assemblea estava convocada per aquest dijous
30 de desembre i tenia
com a objectiu aprovar el
tancament dels comptes
de l’actual exercici, així
com aprovar el pressupost del club per al proper
any. Segons membres de
la junta, l’assemblea es
tornarà a convocar quan
millori la situació sanitària
pel coronavirus i la Generalitat suavitzi les actuals
restriccions.
Retorn a la competició
D’altra banda, un cop passades les festes nadalenques, el primer equip del
club reprendrà la competició enfrontant-se al F.C.

Valldoreix. El partit, que es
disputarà al camp Municipal de Mira-sol, tindrà lloc
diumenge 9 de gener a les
18 hores.
Actualment, l’Olímpic és
tercer, amb 16 punts, després del líder, el Sarrià (22
punts), i del segon, el Molins
de Rei (19 punts). L’equip ha
signat cinc victòries, quatre

SUDOKU
Diﬁcultat: Baixa

Per:

derrotes i en un empat.
A priori, el duel vallesà
contra el Valldoreix sembla
fàcil per als rubinencs, que
s’enfrontaran a un equip
que és vuitè a la lliga amb
un partit més disputat, i
que només ha aconseguit
tres victòries i quatre empats en la competició. /
DdR

Solucions SUDOKU

MOTS ENCREUATS

L’Olímpic tornarà a jugar el 9 de gener. / J. A. Montoya

Solucions MOTS

HORÒSCOP
ARIES (21/3 al 20/4)
Pares més atenció al descans i inverteixes a
remodelar el dormitori. A la feina l’ambient
és una mica bel·ligerant, però has après a
contenir-te i això juga a favor teu.

BALANÇA (24/9 al 23/10)
Pots alliberar-te d’una feina que no et motiva
o que et resulta insuportable perquè trobes
oportunitats en altres llocs. Si tenies un tema
judicial pendent, pot reobrir-se.

TAURE (21/4 al 21/5)
Potser ja havies pres una decisió en un assumpte important, però acabes posant en
qüestió algunes coses i ho paralitzes, esperant
un moment millor. Període de més estalvi.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)
Júpiter transitant per Casa V, activa el sector
amorós. Si ﬁns ara no volies posar energia en les
relacions, sospeses començar-ne una amb una
persona del teu interès.

BESSONS (22/5 al 21/6)
Júpiter per la Casa X activa el teu sector
professional amb bones notícies. Possibilitat
d’anar a treballar a l’estranger o com a mínim,
a una altra comunitat del país.

SAGITARI (23/11 al 21/12)
Nova etapa al sector domèstic. Potser has canviat d’habitatge o has redecorat la llar i ara toca
gaudir-ne. Millora la relació amb la família i us
doneu més suport mutu.

CRANC (22/6 al 23/7)
L’amor es pot trobar a un altre país o bé a
prop teu, encarnat en una persona d’origen
estranger. Si busques socis o col·laboradors
ara pots trobar persones més adequades.
LLEÓ (24/7 al 23/8)
La parella pot obrir-se més confiant-te qüestions delicades. Si no tens una relació, possibilitat de gaudir de variades parelles sexuals.
Moments entranyables amb els fills.
VERGE (24/8 al 23/9)
Júpiter per Casa VII obre una etapa més fructífera per trobar parella adequada. Si vens
productes o cerques publicitar-te, és un temps
afavoridor per donar-te a conèixer.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)
Un dels objectius per l’any vinent podria ser tenir
més cura de la teva salut, sobretot de la mental.
Vols sentir-te millor i cerques eines per trobar un
millor equilibri.
AQUARI (21/1 al 19/2)
Encara que tinguis parella pots rebre proposicions d’algú interessat en tu. Sospesa-ho bé abans
de prendre decisions. En l’àmbit econòmic, cal
ser una mica més realista.
PEIXOS (20/2 al 20/3)
Júpiter torna al teu signe i t’acompanya per oferir
noves oportunitats de creixement i per avançar
en altres àmbits. Conﬁa més en tu mateix i les
portes s’obriran.

Horòscop per Roser Bona: Astròloga diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya
Contacte: facebook.com/roserbona2020 · roserbona@hotmail.com
youtube.com/dhannaastro

HORITZONTALS: 1. Aﬂigit com un nen sense la maquineta de l’addicció / 2. Hi hauria orfes, si no fos pels magistrats espartans. Anotació al ﬁnal d’un llibre en àrab
/ 3. Cap de cony. Conversa interior d’un escriptor. S’anticipa a la mina per obtenir
un sou / 4. Imiti, d’esquena, la senyoreta francesa. Es ﬁca amb el ﬁlòleg aviam si
sap el nom de les algues / 5. Tot i ser dolç sovint l’acompanya un poli. Conjunt per
vestir gairebé etern / 6. Mitges de nàilon. És tan fàcil de tocar que la música gairebé
surt sola. Un terç d’aigua / 7. Enllesteixi. Heroics com partits de nits europees / 8.
Ambiental, com el pànic del Renault familiar. Dos zeros abans de treure el 100 /
9. Una grega a la maleta. Remenant les Antilles en vaig trobar un del Bages / 10.
Per estar així de cardat s’ha de ser vell. Operant elèctricament / 11. Un altre terç.
Posava el virus en evidència. Avís de carall / 12. Llego, obsequio. Com que són insectes nuclearitzats volen d’esquena / 13. Fugida d’estudi verbal. Botit com dijous.
VERTICALS: 1. Determinant, resolutori, deﬁnitiu. Excursió forçosa per tot el poble
/ 2. Un no res d’efervescència. Cap de pesca que cabria dins d’una maleta. Original
Versió / 3. Un gemec d’aquells que alteren tant els micos. Instarà d’alguna manera
la poderosa russa / 4. No parla de l’àlbum, ans del color. Hàbits que degeneren en
costums / 5. Són ben estrafolaris. Salsa que ha estat sonant molt als restaurants
catalans. Marxa de Castellví / 6. I entra a Navàs. Centre de producció de pixatinters.
Lisava sense vocalitzar / 7. De solidària no en deu ser prou, però quina resistència...
Aïllada entre les costelles i la pelvis / 8. Asfíxia per polseguera. Si la cosa va de
clivilles, es tracta de decadència / 9. Traç que deﬁneix la companyia. Quines ganes
més rares, de marejar l’Agnès! / 10. Compàs central del vals. Disminueix dràsticament les capacitats del rival. Marc desemmarcat / 11. Mam de fotocopiadora.
Farà pagar més del compte la pell de porc / 12. Dels coneixements que s’activen
per reconèixer oncles, companys i col·legues.

