
Divendres, 10 de desembre de 2021 - Núm. 1.354«Ens expliquem històries per poder viure» (Joan Didion, escriptora i periodista nord-americana dels s.XX-XXI).

WWW.DIARIDERUBI.COM
INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

Poc més de 200 persones han optat per prioritzar la reforma 
de l’entorn de l’Escardívol i projectar un nou parc a Can Barceló

El futbolista 
Diego Almeida 

debuta amb 
la selecció 

de l’Equador
ESPORTS - Pàgina 15

Ja s’han esgotat 
els vals de 

la campanya 
comercial 

Rubí s’ho val

Doble sessió de 
teatre a 

La Sala amb una 
comèdia i una 
obra clàssica

ACTUALITAT - Pàgina 4 CULTURA - Pàgina 14

Pàg. 5

Lara López

Els pressupostos parti cipati us trien 
reformar l’entorn de l’Escardívol

Una trentena de pessebristes locals  
tornen a exposar a l’Aula Cultural

Pàg. 13

Bona 
parti cipació 
en la segona 

part de l’Aplec 
Sardanista

CULTURA - Pàgina 14

Avda. De l’Estatut, 41   www.toldosrubi.com  T.93 588 40 98       PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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“A Santiveri, 
som pioners quant 

a solucions naturals 
destinades al 

benestar integral”

cos. Podreu trobar productes per a la higiene 
personal, cosmètica per tot tipus de pell i 
tints naturals.

- Les plantes i infusions són productes 
destacats a Santiveri
- Les plantes són un remei ancestral. Milers 
d’anys avalen la seva utilitat i els seus prin-
cipis actius han ajudat a crear molts dels 
fàrmacs actuals. Existeixen 12.000 plantes 
potencialment medicinals, amb principis 
actius que ens beneficien o ajuden en de-
terminades situacions. Són una bona opció 
si estem buscant alternatives més naturals 
per tractar alguna molèstia: restrenyiment, 
cistitis, dermatitis, estrès, etc. Per exemple, 
sabies que les fulles de l’olivera amaguen 
virtuts medicinals com baixar la pressió 
arterial o alleujar el dolor articular? Però 
no només es recomana l’ús de plantes quan 
tenim un problema, també es poden prendre 

de forma preventiva i habitual: per tenir 
més energia, reforçar el sistema immunitari 
o depurar.

- Una àmplia oferta que continuen ampli-
ant amb més productes i serveis. És així?
A poc a poc anem ampliant l’oferta buscant 
sempre productes que encaixin amb la filo-
sofia de Santiveri. Per exemple hem inclòs 
a l’oferta gelats vegans i congelats sense 
gluten. I la darrera novetat és oferir un servei 
de dietes personalitzades adaptades a cada 
tipus de persona i situació. A més, oferim 
també un servei d’encàrrecs per portar en 
un màxim de 24 h productes que necessitin 
i que no trobin.

Olga Alvárez és la gerent de la botiga San-
tiveri a Rubí, que va obrir les seves portes a 
l’estiu. Biòloga, amb formació superior en 
Nutrició i dietètica i amb més de 20 anys 
d’experiència comercial especialitzada en 
el sector salut, l’Olga ens explica per què va 
apostar per obrir aquest establiment a Rubí 
i què ofereix la marca Santiveri. 

- Per què va decidir apostar per obrir una 
botiga Santiveri a Rubí? 
- Fa anys que crec que un estil de vida i 
consum més natural i sostenible és necessari. 
Jo mateixa fa anys que compro en botigues 
Santiveri. Són per mi un espai de referència 
en benestar. Un espai on trobar productes 
compromesos amb la qualitat. A Rubí, tot 
i ser una ciutat gran, no hi ha gaire oferta i 
fa anys que una gran marca com Santiveri 
no té presència. Per això, em vaig decidir a 
apostar per la ciutat.

- Quina és la filosofia de Santiveri?
- El benestar físic i emocional és essencial 
per a tothom.  Cuidar-se va més enllà de 
perdre uns quilos o vigilar la salut. Cuidar-se 
és sentir-se bé, amb nosaltres mateixos i amb 
els altres. La nostra filosofia es basa en oferir 
solucions naturals destinades al benestar 
integral de les persones. I en això, Santiveri 
és una marca pionera. Des de fa més de 135 
anys estem compromesos amb la qualitat, 
creant productes elaborats amb ingredients 
i matèries primeres de la natura. Productes 
naturals elaborats per cuidar-nos per dintre 
i per fora, per sentir-nos bé físicament i 
emocionalment. Treballem per cuidar dels 
nostres clients oferint-los una alimentació 
santa, complements alimentaris i cosmètica 
natural.

- Quins són els beneficis dels productes 
naturals?
- Els beneficis dels productes naturals són 
múltiples. Amb productes naturals tenim 
millors digestions, més energia i millor 
concentració. Una alimentació saludable 
ens dona equilibri i benestar general. És 
possible alleujar i prevenir molèsties d’una 
forma natural.

- A quin tipus de públic es dirigeix l’oferta 
de Santiveri?
- Ens dirigim a totes aquelles persones que 
busquin sentir-se bé i cuidar-se. Tothom és 
benvingut. Tenim una gran varietat de pro-
ductes i alternatives per dur a terme un estil 
de vida més saludable.
Oferim consell i assessorament a tots els 

clients, i disposem d’un am-
pli catàleg de productes. Des 
de productes d’alimentació 
que es troben a la despensa 
de qualsevol llar com pa, 
galetes o begudes vegetals 
fins a productes de cosmè-
tica natural o complements 
d’alimentació.

- En l’àmbit de l’alimen-
tació, quins productes ofe-
reix?
- Oferim productes per tot-
hom, tinguin o no una con-
dició especial. Aquí trobaran 
productes sense sucre, sense 
gluten, sense lactosa, begu-
des vegetals, productes fres-
cos per vegetarians i vegans, 
productes proteics baixos en 
hidrats, congelats... També 

trobaran productes amb probiòtics com la 
kombucha o el kèfir.

- També ofereixen productes de cosmètica 
natural. Què es pot trobar en aquesta 
secció?
- Tenim un espai dedicat a tenir cura del 

Santiveri, la prestigiosa marca de productes 
naturals, ja té botiga a la nostra ciutat
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La vacunació per als infants entre 5 i 11 anys 
començarà el 15 de desembre al CAP Sant Genís
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya 
ha anunciat que la campa-
nya de vacunació als infants 
començarà el 15 de desem-
bre i que es farà en els punts 
de vacunació massiva que ja 
estan funcionant, que en el 
cas de Rubí, és el CAP Sant 
Genís.

Per demanar hora per 
la vacuna, caldrà fer-ho a 
través del web de Salut i a 
partir de dimecres es co-
mençarà a vacunar als pri-
mers infants d’entre 5 i 11 
anys. Dilluns es rebran més 
de 200.000 dosis per iniciar 
la vacunació i a principis de 
gener la resta. Això hauria 
de permetre que tots els 
infants rebessin la primera 
dosi. S’administrarà el fàr-
mac de Pfizer en una dosi 
de 10 micrograms, un terç 
de l’administrat a majors de 
12 anys i les dosi estaran 
separades d’un interval de 
vuit setmanes.

La vacunació en aquesta 
franja d’edat la va aprovar la 

Comissió de Salut Pública 
dimarts, després de rebre 
l’aval de l’Agència Europea 
de Medicaments (EMA).

Pel que fa als infants 
que hagin passat la covid, 
es podran vacunar amb una 
sola dosi un mes després 
d’haver passat la malaltia.

El 7% dels casos de covid 
són d’infants de 5 a 11 anys
En els darrers mesos, el 
7% de les persones que 

En els propers dies es podrà demanar cita prèvia. / Arxiu
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

alguns infants poden de-
senvolupar la Síndrome In-
flamatòria Multisistèmica, 
una inflamació greu d’òr-
gans i teixits com el cor, els 
pulmons, els vasos sangui-
nis, els ronyons, l’aparella 
digestiu, el cervell, la pell 
o els ulls.

Pel que fa als possibles 
efectes adversos, el doctor 
ha explicat que general-
ment acostumen a ser dolor 
en la zona que rep la punció 
i un lleuger malestar i mal 
de cap que remet hores 
després. També ha dit que 
la “vacuna és segura per als 
infants” i que “no hi ha ha-
gut cap cas de miocarditis 
ni pericarditis ni als Estats 
Units ni al Canadà on la 
vacuna ja s’ha administrat 
a aquest grup d’edat, així 
com tampoc en la publica-
ció dels assajos realitzats”.

Lleuger descens del risc de 
rebrot a Rubí
Pel que fa a la situació epi-
demiològica a la ciutat, en 
els darrers dies ha reculat 

pateixen covid són infants 
d’entre 5 i 11 anys. Segons 
ha explicat Toni Soriano, 
cap de la Unitat de Pato-
logia Infecciosa i Immuno-
deficiències de Pediatria 
de l’hospital Vall d’Hebrón, 
és important vacunar els 
infants perquè “no patei-
xen malalties greus, però 
les complicacions no són 
inexistents”. Per exemple, 
ha explicat que un mes 
després de patir covid-19, 

Ajuntament de Rubí

dies:  18 i 19 de desembre de 2021 a les 18 h.
          8 i 9 de gener de 2022 a les 18 h.
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de forma lleugera després 
d’un gran increment fa 15 
dies. El risc de rebrot s’ha 
moderat fins al 286, però 
continua sent elevat. La ve-
locitat de transmissió de la 
malaltia també s’ha reduït, 
ara està en 1,08.

Malauradament, durant 
els darrers dies ha mort una 
persona de Rubí per culpa 
de la covid-19. Des de l’inici 
de la pandèmia, s’han regis-
trat oficialment 197 morts a 
la ciutat relacionades amb 
aquesta malaltia. Pel que fa 
als casos confirmats acumu-
lats, ja superen els 10.000.

Actualment, hi ha sis 
rubinencs ingressats als 
hospitals, un de les quals 
està a l’UCI i té menys de 
50 anys.

Passaport covid
Pel que fa al passaport co-
vid, al tancament d’aquesta 
edició el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
havia de decidir si allarga 
la mesura dues setmanes 
més, és a dir, fins al 24 

de desembre. El certificat 
covid porta poc més de 10 
dies funcionant per accedir 
a bars i restaurants.

A la nostra ciutat hi 
ha diverses botigues, que 
ofereixen l’oportunitat de 
plastificar el certificat covid. 
Es tracta d’una opció que 
facilita la manipulació del 
certificat per a la gent gran 
sense smartphone.
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha tor-
nat a impulsar aquest Nadal 
la campanya Rubí s’ho val i ha 
posat a la venda 17.021 vals 
de 10 euros que es podien 
comprar per 5 euros. La pro-
posta ha tornat a ser un èxit 
i ja s’han esgotat tots els vals, 
que es van posar a la venda 
el 3 de desembre.

Entre les novetats d’en-
guany, la plataforma ha per-
mès fer el pagament dels vals 
amb la tecnologia bizum i no 
s’han editat vals de 5 euros, 
com si es va fer l’any passat.

La tercera edició de Rubí 
s’ho val, es va fer el Nadal 
de l’any passat i posterior-
ment a les rebaixes és una 
iniciati va que garanteix una 
injecció de gairebé 170.210 
euros al teixit comercial de 
Rubí, la meitat dels quals se 
subvencionen des de l’Ajun-
tament de Rubí amb 85.105 
euros. “Si ho sumem a les 
dues anteriors campanyes, 
hem impulsat una injecció de 
571.210 euros al comerç lo-

gaudir abans de les festes.
El període de participació 
serà del 10 al 18 de desem-
bre i se sortejaran 20 espat-
lles ibèriques d’enceball, 20 
caixes de gamba vermella, 
20 entrecots de vedella d’1 
kg aproximadament, 20 lots 
de vermut, 20 lots de postres 
amb polvorons i cava i 20 lots 
de fruita.

L’empresa Agbar atorga una subvenció de 
1.200 euros a l’Associació de Gent Gran de Rubí

L’Associació de Gent Gran 
de Rubí i el seu entorn i 
l’empresa Agbar han signat 
un conveni de col·laboració 
a través del qual l’empresa 
subministradora de l’aigua 
dota l’enti tat d’una subven-
ció de 1.200 euros. 

La subvenció servirà per 
donar suport a la realització 
d’activitats per a les per-
sones grans. A més, Agbar 
també ha cedit sis ordina-
dors perquè les persones de 
l’associació puguin treballar 

per reduir la bretxa digital 
en el marc d’un programa 
de col·laboració intergene-
racional.

Es preveu que amb 
aquests sis aparells, diversos 
joves de la ciutat compartei-
xin amb les persones grans 
nocions bàsiques d’informà-
ti ca i accés a Internet.

La signatura del conveni 
s’ha formalitzat a l’Ajunta-
ment, amb la presència de 
l’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez. / DdR

En el sorteig, hi podran 
participar tots els usuaris 
del Mercat que introdueixin 
el seu ti quet de compra en 
l’urna entre els dies 10 i 18 
de desembre. El ti quet haurà 
de tenir el nom, cognom i te-
lèfon. El sorteig es farà el 18 
de desembre, en l’horari de 
tancament de l’equipament 
comercial.

D’altra banda, de cara 
als dies festi us, l’associació 
de paradistes està preparant 
acti vitats diverses, com un 
espectacle de ti telles, tallers 
infantils, sessions de joc i 
la visita d’una cartera reial, 
entre altres.

Comerç Rubí sorteja pa-
neres
Entre els negocis associats 
a Comerç Rubí, està previst 
sortejar 170 paneres, una 
per cadascuna dels negocis 
associats. El sorteig es farà 
el 23 de desembre. D’altra 
banda, els mateixos comer-
ços són els que reparteixen 
els ti quets per pujar al Trenet 
dels Comerciants.

cal, la meitat a càrrec del con-
sistori”, explica el regidor de 
Comerç, Moisés Rodríguez.

Sorteig de lots de productes 
al Mercat
L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat fan una campa-
nya per avançar-se al Nadal 
amb un sorteig de productes 
que els afortunats podran 

La rehabilitació de la nau de 
Ferrocarrils a Rubí rep el Premi 
Bonaplata de patrimoni

REDACCIÓ

Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya ha rebut 
el Premi Bonaplata per la 
valoració del patrimoni 
industrial, tècnic i cientí fi c 
2021, que atorga l’Associa-
ció del Museu de la Ciència 
i la Tècnica i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya. El 
guardó és per la rehabili-
tació de la Nau Museu de 
Material Històric ubicada 
al Centre Operati u de Rubí 
(COR). De fet, el mateix 
centre ja va guanyar el 
premi el 1996 per la digni-
fi cació i modernització de 
les infraestructures ferro-
viàries del país. 

La intervenció que s’ha 
fet al Centre Operati u és 
un l’ampliació a gran es-
cala de la nau de tallers i 
l’edifi ci principal del COR 
amb tres grans objecti us: 
cobrir l’anti ga via de proves 
dinàmiques per a emma-
gatzematge de diverses 

unitats històriques mòbils, 
crear una nova façana i 
imatge cap al carrer d’ac-
cés al Centre Operati u de 
Rubí, aportant una major 
qualitat ambiental als ha-
bitatges propers al centre, 
i actuar com a expositor 
de les unitats històriques 
i com a centre d’interpre-
tació. 

La Nau Museu de Ma-
terial Història d’FGC no 
només dona aixopluc a les 
unitats mòbils emmagatze-
mades, sinó que ara també 
les dignifi ca amb un espai 
on difondre-les a la ciuta-
dania. Aquesta exposició 
permet entendre quina ha 
estat l’evolució del material 
ferroviari català i la seva 
insti tució. 

El premi el va recollir la 
presidenta de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Cata-
lunya, Marta Subirà, junta-
ment amb l’arquitecte del 
projecte, Aureli Mora, de 
l’estudi Amoo Studios SCP.

Vals de compra i sortejos de paneres i lots de 
productes, campanyes comercials del Nadal 

El Mercat Municipal sortejarà lots de productes com 20 espatlles 
ibèriques o 20 caixes de gambes vermelles. / Arxiu

Signants del manifest amb les autoritats. / Localpres-Ajuntament

La rehabilitació permet que el Centre Operati u de Rubí de Ferrocarrils 
aculli un espai d’exposició per als anti cs trens. / Cedida

Tornen els tallers d’esti mulació 
de la memòria per a gent gran
L’Ajuntament reprendrà al 
gener els tallers d’esti mula-
ció de la memòria adreçats a 
persones majors de 65 anys 
que no presenten deteriora-
ment cogniti u. L’acti vitat ar-
rencarà amb dos grups de 10 
parti cipants, que es reuniran 
setmanalment per comparti r 
exercicis, jocs i tertúlies.

Els tallers tenen una du-
rada trimestral i les sessions, 
d’una hora i mitja, es fan un 
cop per setmana i inclouen 
exercicis, jocs i tertúlies que 

busquen esti mular i mante-
nir tant la memòria visual, 
com l’auditi va i l’evocati va. 
Tot i que la majoria de par-
ti cipants són persones deri-
vades de Serveis Socials o de 
les àrees bàsiques de salut, 
els tallers estan oberts a tots 
els majors de 65 anys sense 
deteriorament cogniti u. Les 
persones interessades po-
den adreçar-se al Servei de 
Primera Acollida de Serveis 
Socials, al carrer de General 
Prim, 33-35. / DdR

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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Els rubinencs voten millorar 
l’entorn de l’edifi ci de l’Escardívol
REDACCIÓ

Poc més de 200 rubinencs 
han parti cipat en els Pressu-
postos Parti cipati us de 2022 
a través de la plataforma 
Rubí Parti cipa o dels punts 
de parti cipació habilitats en 
diferents espais de la ciutat. 

La proposta que ha re-
but més suport ciutadà, 83 
vots, ha estat la rehabilita-
ció de l’entorn del Centre 
Escardívol com a espai d’oci 
i acti vitats. La zona actual-
ment es troba força degra-
dada i és un espai bastant 
molt uti litzat, sobretot pels 
joves que estudien a les 
escoles municipals d’art i 
de música. 

En segona posició, amb 
76 vots, ha quedat la pro-
posta de creació d’una zona 
d’esbarjo infanti l i saludable 
al barri de Can Barceló. 

Cadascuna de les in-
tervencions està valora-
da en 125.000 euros, així 
que totes dues assoleixen 
la xifra de 250.000 euros 
desti nats als pressupostos 

parti cipati us oberts a tota 
la ciutadania. 

La proposta més votada 
consisteix en l’adequació de 
l’espai entre el Centre Escar-
dívol, l’edifi ci de Correus i el 
sorral que ara està tancat. 
La idea és que els diferents 
equipaments quedin inte-
grats i es creï un espai d’oci 
i lleure per poder realitzar 
acti vitats a l’aire lliure. 

La segona proposta gua-
nyadora planteja la creació 
d’una àrea de lleure i es-
barjo per a infants amb di-

ferents ti pus d’espais i jocs, 
així com també una zona 
per a la pràcti ca de l’esport 
a l’aire lliure, amb diferents 
aparells fi xos. També està 
prevista la instal·lació de 
mobiliari urbà. 

Execució en 18 mesos
Ara, els serveis municipals 
han de traduir les propostes 
ciutadanes en projectes tèc-
nics per després licitar-los i 
adjudicar-los. 

Les accions estan recolli-
des en el pressupost munici-

pal del 2022 i el termini en 
què es preveu que es pugui 
executar és de 18 mesos, 
aproximadament. 

Les propostes del 2020, 
endarrerides
L’execució de les propostes 
triades en els Pressupostos 
Parti cipati us de l’any passat 
es van veure afectades per 
la pandèmia, segons explica 
l’Ajuntament, moti u pel qual 
algunes s’han endarrerit. 

De les cinc propostes, 
només s’han completat 
dues: crear un espai d’om-
bra al parc Rivo Rubeo i mi-
llorar els equips de l’Escola 
de Música Pere Burés. 

La prova pilot per la 
lluita contra el mosquit 
ti gre està executada en el 
60%, mentre que la millora 
del parc de Ca n’Alzamora 
té una execució del 40%. 
La proposta que va més en-
darrerida és la Xarxa Social 
per a Famílies de Rubí amb 
Diversitat Funcional, que 
només ha assolit el 20% dels 
treballs. 

S’habilitarà una zona de jocs en aquest espai de l’Escardívol. / Ajuntament

Inversió de 4,6 milions 
d’euros per mantenir les 
urbanitzacions
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha explicat a 
la Taula d’urbanitzacions que 
durant el 2022 s’inverti ran 
4,6 milions d’euros per fer 
tasques de manteniment a 
les urbanitzacions, un 19% 
més que el 2019. “És el 16% 
del manteniment de la ciutat 
i cal tenir en compte que a 
Rubí hi ha 13 urbanitzaci-
ons que ocupen una gran 
extensió de terreny”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, durant la trobada 
de l’òrgan.

Aquesta inversió es fa 
en paral·lel a la que es va 
anunciar fa unes setmanes 
de mig milió d’euros per 
millorar l’espai públic a les 
urbanitzacions fi ns al 2023.

Durant la trobada, es van 
explicar alguns dels projec-
tes que es desenvoluparan: 
la repavimentació d’un tram 
de la carretera d’Ullastrell, 
l’execució d’un pas elevat al 
carrer Banyoles, la creació 
de dues escales per millorar 
l’accés a les parades de bus 

del Sector C i Vallespark, la 
creació d’un mur al carrer 
Tenzu Fyatsolo i la pavi-
mentació de la vorera de la 
carretera d’Ullastrell, a més 
de millorar la senyalització 
i la il·luminació del camí de 
Sant Muç i de Can Serrallach.

També es va explicar que 
Font del Ferro desbrossarà 
tres cops a l’any les urba-
nitzacions, s’il·luminarà el 
camí de les Martines, es 
faran franges de prevenció 
contra incendis i un control 
cinegèti c de porcs senglars.

Pel que fa a la neteja vià-
ria, l’Ajuntament ha explicat 
que ha posat en marxa un 
nou servei d’escombradora a 
les urbanitzacions i que s’ha 
reforçat la neteja al voltant 
de les piscines Castellnou.

Altres inversions que 
s’han efectuat recentment, 
són la millora de la senya-
lització de les cruïlles de 
recorreguts del bus urbà a 
les línies 3 i 7 i dos passos 
elevats pavimentats, a més 
de bandes reductores de 
velocitat.
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L’Ajuntament presentarà 
una guia contra el racisme
REDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Martí 
Tauler acull una exposició 
sobre joves migrants i la 
presentació de la guia lo-
cal contra el racisme amb 
motiu de la Commemo-
ració del Dia dels Drets 
Humans el 10 de desembre 
i el Dia Internacional de la 
Persona Migran, el 18 de 
desembre. Els objectius 
de totes dues accions són 
sensibilitzar i promoure la 
defensa dels drets humans 
i el desenvolupament del 
pensament crític i  res-
pectuós al voltant del fet 
migratori per combatre el 
racisme.

La ciutadania pot visitar 
al vestíbul de la Biblioteca 
l’exposició ‘Joves migrants 
sols’. És una mostra que 
recull els principals rumors 
que afecten els joves que 
han arribat sols amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar a la 
ciutadania sobre la realitat 
d’aquest col·lectiu i trencar 
els estereotips, prejudicis 
i rumors que giren al seu 
voltant. L’exposició també 

interpel·la la ciutadania, 
que pot deixar les seves 
opinions i reflexions sobre 
la mostra a través d’un 
formulari anònim.

D’altra banda, el 15 de 
desembre tindrà lloc la 
presentació de la guia Par-
lem i actuem sense racis-
me, a les 18 h a la Bibliote-
ca.  Aquest document serà 
el marc de referència per 
a l’abordatge del racisme 
a la ciutat. El document va 

destinat a la ciutadania a 
títol individual, a membres 
d’entitats o associacions 
veïnals, a professionals de 
l’àmbit social i educatiu i a 
la plantilla de l’ens local. La 
presentació comptarà amb 
la presència de Kaire Ba 
Dejuan i l’Alicia Rodríguez 
de SOS Racisme i el perio-
dista Moha Gerehou. Per 
assistir-hi, cal formalitzar 
una inscripció prèvia.

Rubí s’afegeix a la xarxa de Serveis 
d’Atenció Integral LGTBI de Catalunya

REDACCIÓ

Rubí ja forma part de la 
xarxa pública de Serveis 
d’Atenció Integral LGTBI 
(SAI) de Catalunya. El passat 
divendres es va formalitzar 
l’acord amb una signatura 
per part de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i Xavier Floren-
sa, director general de Polí-
tiques Públiques LGBTI+ de 
la Generalitat de Catalunya.

La inclusió de Rubí a la xarxa SAI es va formalitzar divendres passat. / Ajuntament-Localpres

El SAI LGBTI és un servei 
públic, gratuït i confidenci-
al que ofereix informació, 
assessorament, primera 
atenció i acompanyament 
en relació amb l’exercici dels 
drets de les persones que 
formen part del col·lectiu 
LGTBI.

El servei ofereix infor-
mació i assessorament so-
bre recursos i temes rela-
cionats amb la diversitat 

afectiva, sexual i de gènere, 
i polítiques LGTBI; acompa-
nyament i suport en tràmits, 
i atenció psicològica i jurídi-
ca; accions de sensibilització 
i prevenció sobre diversitat 
afectiva, sexual i de gènere i 
de LGTBI-fòbies i atenció en 
situacions de discriminació.

Formant part de la xarxa 
SAI, Rubí suma un nou re-
curs per donar resposta a les 
situacions de discriminació, 

i també, a qualsevol neces-
sitat d’acompanyament, 
suport o informació que pu-
gui tenir la ciutadania sobre 
diversitat sexual i de gènere. 
“Amb aquest acord continu-
em un camí iniciat fa temps 
amb un objectiu ferm: tenir 
una ciutat més igualitària, 
més justa i més lliure” ha 
explicat l’alcaldessa.

A partir del gener, l’Ajun-
tament amb el suport de 
la xarxa SAI i la Diputació 
de Barcelona, començarà 
l’elaboració del Pla local per 
la diversitat afectiva, sexual 
i de gènere.

La Xarxa Pública de Ser-
veis d’Atenció Integral LGTBI 
té 110 punts a tot Cata-
lunya. A Rubí, el punt SAI 
atendrà amb cita prèvia des 
del servei d’Igualtat (carrer 
de Prim 33-35) o, en el cas 
de les persones joves, des 
de la Torre Bassas (carrer de 
Sabadell, 18). Les persones 
interessades poden dema-
nar hora trucant al telèfon 
935 887 000 o enviant un 
correu a lgtbisai@ajrubi.cat.

Reparteixen 1.700 clakis a les escoles i 
associacions veïnals per recollir oli de cuina usat
L’Ajuntament de Rubí ha 
repartit durant les darre-
res setmanes prop de 800 
recipients clakis entre els 
nous alumnes d’infantil de 
les escoles públiques de la 
ciutat per fomentar que les 
famílies recullin de forma 
separada l’oli de cuina usat. 
També s’han repartit 900 
clakis més entre les asso-
ciacions veïnals de la Zona 
Nord, Can Solà, Castellnou 
Sector B, Castellnou Sector 

D, Can Fatjó i l’establiment 
comercial local La Bona 
Fruita.

Aquesta ha estat una 
de les accions incloses a 
la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus.

Abocar l’oli domèstic 
utilitzat dins del claki i di-
positar-lo als punts d’inter-
canvi permet que aquest 
element es pugui reciclar. 
“Amb aquesta senzilla acció 
s’afavoreix el medi ambient 

per partida doble: a més 
d’evitar que l’oli contamini 
rius, sòls o malmeti les ca-
nonades, s’aprofita per crear 
combustible”, ha explicat el 
regidor de Medi Ambient i 
Transició Ecològica, Andrés 
Medrano.

Aquesta recollida es fa a 
través del projecte Rubiclak, 
una iniciativa que no només 
té un benefici ambiental 
sinó que, a més, genera llocs 
de treball per a persones 

amb diversitat intel·lectual 
residents a Rubí.

Embolcalls reutilitzables
D’altra banda, l’Ajuntament 
ha lliurat 2.150 embolcalls 
sostenibles a l’alumnat 
d’educació Infantil de les 
19 escoles de la ciutat, una 
proposta que va anar acom-
panyada d’una activitat a 
l’aula relacionada amb la 
preparació de l’esmorzar i 
el berenar. / DdR

La Biblioteca 
aculla una mostra 

sobre joves 
migrants sols

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

¡NOVEDAD!

Les teves filles, nets i resta de 
la família sempre recordarem 

el teu optimisme. 
Agraïm les mostres de condol 

rebudes per part de tothom

Josefa 
Viñals Florensa
Ens va deixar el passat
5 de desembre de 2021

als 88 anys d’edat

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

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com
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c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!

Si buscas calidad, precio y 
atención ¡En NewHomePc 

está la solución!

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

www.newhomepc.net

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat

Si buscas calidad, precio y 
atención ¡En NewHomePc 

está la solución!está la solución!

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

www.newhomepc.net

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat

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

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!
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LL’Ajuntament ha presentat fa poc els 
resultats dels Pressupostos Parti cipati us 
2022, en què la parti cipació en la votació 

fi nal ha estat de 237 persones. Un balanç molt 
discret, com ve sent habitual des de la intro-
ducció d’aquesta eina parti cipati va el 2018.

El consistori hauria de fer una refl exió 
profunda dels moti us pels quals els rubinencs 
semblen tan poc interessats, per no dir gens, 
per aquest projecte. No tot es pot atribuir 
a l’apati a dels ciutadans quan altres ciutats 
tenen resultats molt més destacables. Les 
comparacions són odioses, especialment 

Pressupostos (no) parti cipati us
EDITORIAL

quan es fan amb Sant Cugat, un municipi que 
desti na 2,5 milions d’euros a aquest àmbit 
pels 300.000 de Rubí, i que compta amb una 
parti cipació de més de 3.000 persones. Algu-
na cosa deuen fer millor quan aconsegueixen 
impulsar més d’una setantena de projectes 
cada dos anys.

Posar en marxa uns pressupostos parti -
cipati us no és una tasca fàcil, l’administració 
hi aboca molts recursos tècnics, però a Rubí, 
per moti us diversos, el resultat és del tot in-
sati sfactori. A la baixa parti cipació s’hi sumen 
altres impediments. La proposta guanyadora 
en la primera edició, fer un camí cap al Rivo 

Ribeo, no es va arribar a executar perquè 
superava el pressupost reservat i no ha estat 
fi ns fa uns mesos que han començat les obres 
per millorar el camí. Les propostes del 2018 es 
van retardar tant que el 2019 no es van fer els 
pressupostos parti cipati us per no acumular 
retards. I la majoria de propostes del 2020 
encara no s’han executat, segons l’Ajuntament 
per l’aturada provocada per la pandèmia.

Tot plegat fa urgent la necessitat de re-
formular aquest projecte per arrossegar el 
màxim de parti cipació possible i donar-li el 
senti t que es mereix.

(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).

Amb la col·laboració:
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Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289

El Tuit de la setmana               9 de desembre

Joaquin Gracia Casas @JoaquinGraciaCa

Fotos de Rubí, del cruce de 
Folch i Torras con Calderon 
de la Barca, no soy del 
barrio pero, se podría 
arreglar no? Agbar, ya que es 
alcantarillado. @AjRubí @
RubicityOrg @Diari_deRubí 
@rubitv.cat @rubifotoquejas 
@Agbar #madeinrubi
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Aquestes darreres setmanes 
hem pogut senti r com les famí-
lies que porten les seves fi lles i 
fi lls als Insti tuts JV Foix i Duc de 
Montblanc es queixaven, entre 
altres coses, dels greus dèfi cits del 
transport públic a la nostra ciutat. 
Es queixaven amb raó de les llar-
gues esperes i de la sobreocupació 
dels autobusos, fi ns al punt que en 
alguna ocasió el mateix conductor 
havia d’aturar-se a empènyer els 
i les alumnes per fer més lloc. 
Atenció: no parlem del metro de 
Tòquio, parlem del bus de Rubí.

Allò que pot semblar més 
sorprenent és que ni el JV Foix ni 
el Duc de Montblanc són insti tuts 
nous, no són un problema de 
transport públic sobrevingut. El 
Duc de Montblanc, per exemple, 
és el resultat de les lluites veïnals 
de principis dels anys setanta, és 

a dir, fa més de 50 anys. El que 
tenim en aquest cas, com en tants 
d’altres a la ciutat, és el resultat del 
desinterès i la manca de planifi ca-
ció d’un govern que fa aigües per 
tot arreu i que mostra un desin-
terès preocupant per l’educació.

En el cas de l’Insti tut JV Foix, 
a més a més, s’hi afegeix un des-
control i un caos viari que posa en 
perill la seguretat de l’alumnat. A 
la manca de transport públic s’hi 
afegeix l’incivisme de persones 
que aparquen a voreres i passos 
de vianants i camions que passen 
contí nuament per davant de l’ins-
ti tut per anar als abocadors -fi ns a 
dos per minut en ambdues direcci-
ons. Tot això amb una preocupant 
absència de la policia local -que 
sí que veiem, en canvi, a escoles 
privades del centre. Rubí, ciutat 
amiga de la infància. Rubí, la ciutat 
amb transport públic gratuït que 
prometi a Ana Maria Martí nez l’any 
2018 i que no ha arribat a sorti r 
mai del calaix de la demagògia.

Un altre dels grans compro-
misos fallits del govern socialista 
amb l’educació (des de fa tres 
anys acompanyat dòcilment per 
En Comú Podem), és la interna-
lització de les dues llars d’infants 
de Rubí en mans privades. Tot i 
haver aprovat al Ple l’elaboració 
d’un informe previ per recuperar 
la gesti ó d’aquestes dues llars d’in-
fants, el Govern de Rubí tornarà a 
licitar-ne properament la gesti ó 
per abandonar les treballadores 
dos anys més, com a mínim, a 
empreses multi servei i a un con-
veni de misèria. Ni informe, ni 
internalització, ni res.

Mentre altres ciutats fan una 
aposta ferma per l’educació, per 
la pacifi cació dels accessos esco-
lars i el transport públic, els 13 
regidors del govern de PSC i En 
Comú Podem circulen a la deriva 
per un túnel de llum que ja no 
enlluerna ningú. Queden menys 
de sis-cents dies de condemna. 
Tinguem memòria.

Sense planifi cació ni projecte. 
Tampoc a educació

Joan Puntí 
Esquerra Republicana de 
Catalunya a Rubí

ARTICLE D’OPINIÓ

La fauna de Rubí 
A Rubí tenim una fauna variada en molts àmbits. En el que fa 
referència a espècies animals, de les que conviuen habitualment 
a la ciutat, coloms, gats i gossos (ja no entro en altres com rates) 
ens deixen inesti mables imatges de la seva presència. No és la 
nostra una ciutat neta i amable. No ho és. 

M. González

FOTODENÚNCIA
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DESEMBRE
-Fira de Nadal
del 10 al 24 de setembre
D’11 a 14 h i de 16 a 21 h. 

Plaça Nova Estació

- El Trenet dels comerciants
D’11 a 13.30 h i de 17 a 20h. 

- Tió Gegant dels comerciants
Els dies 4, 5, 11, 12,  18, 19 i 24 de 
desembre en horari de matí  i de 
tarda, i els dies 3, 10, 17, 20, 21, 
22 i 23 de desembre en horari de 
tarda. Hi col·labora: Comerç Rubí

DIVENDRES
10 DE DESEMBRE

- ‘El vesti t POP de l’emperador’
Espectacle familiar. La Carpa de  
Nadal. A les 17.30 h i a les 19 h

-’De Brel à Ravel, les colours de la 
chanson française’
Cicle Sala Clàssica, amb Marie-Lau-
re Butt y, soprano, i Mireia Roura, 
piano. Inscripcions ateneurubi.cat. 
A les 19.30 h a l’Ateneu Municipal

DISSABTE

11 DE DESEMBRE

-Mercat creati u nadalenc
De 9 a 14 h. Treballs artesanals 
sòcies Mujeres Creati vas del Vallès. 
Avda. Barcelona.

- Espai efí mer literari: El meu peti t 
mercat. A càrrec de La maleta de 

Lili. Famílies amb infants fi ns a 6 
anys. Biblioteca Municipal

- ‘El camí de Nadal’

Espectacle familiar. A les 11.30 h i 
a les 13 h. Carpa de Nadal

- Jocs d’escultura

11.30 h. Famílies amb infants 
a partir de 6 anys. Inscripcions  
ateneurubi.cat. Ateneu Municipal

- Concert de Nadal amb l’Aula 
Musical

12 h. Org.  Associació de Comerci-
ants, Serveis i Restauració de Rubí

Plaça Pere Esmendia

- ‘La paradeta de Santa Llúcia’

Espectacle familiar. A les 17. 30 i a 
les 19 h. Carpa de Nadal

DIUMENGE

12 DE DESEMBRE

-Mercat creati u nadalenc
De 9 a 14 h. Treballs artesanals 
sòcies Mujeres Creati vas del Vallès. 
Avda. Barcelona. 

- ‘Explica’m un Nadal’

Espectacle familiar a càrrec de Moi 
Aznar. A les 11.30 h i a les 13 h. 
Carpa de Nadal

- Inauguració de l’exposició ‘Diora-

mes de Nadal 2021’

Org. Associació de Pessebristes de 
Rubí. A les 12 h. Espai Expositi u 
Aula Cultural

- ‘Anti pasti ’

Espectacle familiar. Cia. El que ma 
queda teatre. A les 17.30 h i a les 
19 h. Carpa de Nadal

- ‘El llarg dinar de Nadal’

de Thornton Wilder. Teatre La Sala 
18.30 h. Cia. La Ruta 40

Preu: 10 € / 7,50 €

DILLUNS

13 DE DESEMBRE

- Taller Fem estrelles de Nadal amb 
bosses de paper

Torns: a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 
h, 18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 h

Carpa de Nadal

- 100 anys del naixement de Joan 
Triadú. Conferència a càrrec de Car-
les Duarte, escriptor i políti c català. 
inscripcions@aularubi.cat Org. 
AEUR. 18 h. Biblioteca Municipal

DIMARTS

14 DE DESEMBRE

- Taller Fem ti telletes de Nadal

Torns: a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 
h, 18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 h

Carpa de Nadal

- ‘Arriba l’Oncle Buscall amb el 
Tió de Nadal’. Inscripcions b.rubi.
mmt@diba.cat i/o al telèfon 936 
998 453. A les 18.15 h Biblioteca 
Municipal

- ‘Adéu, germà’, de John Cheever

Cicle de literatura al voltant del re-
lat breu. A càrrec de Marina Porras, 
críti ca literària. Inscripcions a través 
del web ateneurubi.cat A les 19 h. 

- Campanilleros de l’Hermandad 
Rociera Andaluza de Rubí

A les 19 h a l’Illa de vianants

DIMECRES

15 DE DESEMBRE

- Taller Fem arbrets de Nadal amb 
bosses de paper

Torns: a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 
h, 18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 
h. Carpa de Nadal

DIJOUS

16 DE DESEMBRE

-Taller Fem ninots de neu amb 
globus. Torns: a les 17.10 h, 17.30 
h, 17.50 h, 18.10 h, 18.30 h, 18.50 
h, 19.10 h. Carpa de Nadal

- Rigollett o, de Giuseppe Verdi

A càrrec de Musicològics.Inscrip-
cions a través del web ateneurubi.
cat. A les 19 h. Ateneu

AGENDA  D’ACTIVITATSAGENDA  D’ACTIVITATS Xerrades, activitats infantils, 
quintos, concerts i espectacles, 
propostes nadalenques al CRAC
REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Ac-
tivitats Culturals (CRAC) 
ja té a punt una variada 
programació d’acti vitats per 
aquest mes de desembre. 
Es tracta d’una oferta d’ac-
ti vitats que inclou xerrades, 
tallers, concerts i especta-
cles a més de les propostes 
nadalenques més tradici-
onals com ara les sessions 
de quinto.

Pel que fa a les xerrades, 
destaca una sobre l’habi-
tatge a Rubí, organitzada 
pel Sindicat d’habitatge i la 
Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (20 desembre a 
les 18 h), i una sobre Nadal 
i sostenibilitat organitzada 
per Rubén Perera (23 de 
desembre a les 18 h).

En l’àmbit de formació, 
el CRAC ha programat un 
curs de lloros i cotorres 
(9 i 17 de desembre a les 
19h), un taller de serigra-
fia a samarretes a càrrec 
de KassoKa1312 (16 de 
desembre a les 18 h), un 
taller de relaxament a càr-
rec d’Isaac Aguareles (22 
de desembre a les 17.30 
h) i un de Body Percussion 
(29 de desembre a les 18 
h). També s’oferirà formació 
sobre acti vitats infanti ls (21 
de desembre a les 17 h) i 
sobre cosmèti ca ecològica 
(30 de desembre a les 18 h).

La programació també 

inclou diferents concerts 
com el de DJ Rude Lerdo 
(dissabte 11 a les 22 h) o 
La Sonik Dj’s (dissabte 18 a 
les 22 h), a més de les actu-
acions musicals en directe 
durant el sopar popular de 
Nadal (24 de desembre a les 
20 h) o durant la Festa de 
Cap d’any, amenitzada per 
Dj Antuan (31 de desembre 
00.30 h). També s’oferirà 
un espectacle Drag, ‘Nit de 
Reines’, organitzat per la 
Ràbia, el 7 de gener a les 
22 h i un tast de cerveses 
d’hivern el dissabte 8 de 
gener a les 12 h.

Sessions de Quinto
Des del 25 de desembre i 
fi ns al 6 de gener, el CRAC 
acollirà diverses sessions 
de quinto organitzades per 
diferents enti tats. Tots els 
diners recaptats es desti-
naran a les associacions 
organitzadores.

Així, hi haurà un Quinto 
anti feixista (25 de desem-
bre de 19 a 23 h), organitzat 
per Arran Rubí, un Quinto 
LGTBIQ+ (26 de desembre 
de 19 a 23 h), organitzat per 
La Ràbia, un Quinto Eixa-
mero (27 i 28 de desembre 
de 17 a 20 h), un Quinto 
pel·lículer (2 de gener de 
18 a 22 h), organitzat per 
La Lombarda, i un Quinto 
feminista (6 de gener de 
19 a 23 h) organitzat per 
Aloges.

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53 TAXI RUBÍ

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464
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L’exposició Diorames de Nadal 
torna a l’Aula Cultural amb 
una vintena de creacions

LARA LÓPEZ

La tradicional exposició de 
Diorames de Nadal de l’As-
sociació de Pessebristes de 
Rubí torna al seu format tra-
dicional a l’Aula Cultural, amb 
una vintena diorames. Això 
sí, a causa de la pandèmia, 
la mostra s’ha plantejat per 
ser visitada amb recorregut 
de fila única a través d’un 
passadís exterior, per tal 
d’evitar aglomeracions i en-
creuament de persones. Per 
moti us logísti cs, l’associació 
ha començat a preparar els 
diorames més tard, a prin-
cipis de novembre, muntant 
l’exposició en poc més d’un 
mes i mig.

Entre 25 i 30 de pesse-
bristes han participat en 
aquestes creacions, tradi-
cionals escenes de Nadal, 
algunes d’elles ambientades 
en paisatges exòti cs, rurals 
o locals - una d’elles on apa-
reix l’anti c edifi ci del Casal 
Popular, en homenatge al 
centenari de l’entitat. “Els 
diorames tornen a ser indi-
viduals, això ens ha facilitat 
l’organització i mantenir la 
distància social, ja que algu-
nes persones l’han treballat a 
casa seva i només han vingut 
a l’Aula Cultural a muntar” 
- explica el president de l’As-
sociació de Pessebristes de 
Rubí, Joan Ricart.

Als diorames apareixen 
fi gures propietat de l’asso-
ciació, però també compten 
amb 4 fi guristes a l’enti tat 
que creen els seus propis 
personatges i també els d’al-
tres companys. El poliesti rè 
extrudit serà novament el 

Una  de les imatges que formen part de l’exposició de l’artista rubinenca. / Lara López

La Claraboia, al carrer Sant Miquel, tornarà a acollir el Merc’Art. / Arxiu

La Claraboia acollirà de nou 
el Merc’ART, en una edició 
especial en record a Oriol Marco

REDACCIÓ

Després de dos anys sense 
poder organitzar-lo per cul-
pa de la pandèmia, enguany 
els arti stes locals han im-
pulsat de nou el Merc’Art, 
la mostra d’art de petit 
format amb obres a preus 
econòmics que poden ser 
una opció per a regalar en 
aquestes festes nadalen-
ques. El Merc’Art tornarà 
a obrir les portes a l’espai 
La Claraboia, al carrer Sant 
Miquel, i enguany serà una 
edició especial en record 
al també arti sta local Oriol 
Marco, membre del grup 
d’artistes impulsor de la 
iniciati va, i que va morir fa el 
passat mes de maig a causa 
d’un càncer.

La mostra, que arrenca-

Espectacles
i tallers, a la
Carpa de la plaça 
Doctor Guardiet
Del 10 de desembre al 2 de 
gener, la plaça del Doctor 
Guardiet s’omple d’acti vitats, 
espectacles i tallers nada-
lencs per als nens i nenes 
de la ciutat. Les acti vitats es 
duran a terme a la Carpa na-
dalenca instal·lada a la plaça, 
per la qual cosa l’aforament 
serà limitat. 

De dilluns a dijous la-
borables s’oferiran tallers 
cada tarda, i els divendres, 
dissabtes i diumenges, serà 
el torn de les acti vitats i es-
pectacles familiars en horari 
de matí i de tarda. Aquest 
divendres, acollirà ‘El vesti t 
POP de l’Emperador’ (17.30 i 
19 h), mentre que dissabte es 
podrà veure ‘El camí de Nadal 
(11.30 i 13 h) i ‘La paradeta 
de Santa Llúcia’ (17.30 i 19 
h). Diumenge al matí , serà el 
torn de ‘Explica’m un Nadal’ 
i a la tarda ‘Anti pasti ’ / DdR

La plaça de 
l’Estació acull 
la tradicional 
Fira de Nadal
La plaça de la Nova Estació 
acollirà des d’avui 10 de 
desembre i fins al 24 de 
desembre la tradicional 
Fira de Nadal. Es tracta d’un 
espai amb casetes de fusta 
amb una variada oferta de 
productes nadalencs. La 
Fira també compta amb 
un espai, el Racó de les 
il·lusions, on es realitzaran 
contacontes i tallers diver-
sos dirigits a un públic fami-
liar. Entre aquests, hi haurà 
de creació de galetes o de 
decoració de Nadal. / DdR

Concert de 
la coral Al·leluia 
de Sabadell al 
Casal Popular
Aquest dissabte dia 11  de 
desembre a les 19 h, la 
primera església protes-
tant de Rubí organitzarà 
el tradicional concert  de 
Nadal. L’actuació anirà a 
càrrec de la Coral Al.leluia 
de Sabadell, en un concert 
que porta per tí tol ‘Tornem 
a Brillar’. L’actuació musical 
ti ndrà lloc al Casal Popular, 
ja que el temple del carrer 
Colom està en reformes. 
/ DdR

principal material en la cre-
ació d’escenaris, ja que es 
tracta d’un material net, 
pràcti c, ja que es pot fer per 
trossos, i que permet un 
major nivell de detall que el 
guix. L’ús d’aquest material 
també afavoreix que els pes-
sebristes puguin treballar les 
seves creacions a casa, ja que 
no embruta ni pesa molt.

Enguany l’exposició de 
l’Aula Cultural es podrà vi-
sitar des del diumenge 12 
de desembre del 2021 fi ns 
al dimecres 12 de gener de 
2022. Un total de 23 diora-
mes estaran distribuïts en 
diversos punts de la ciutat. 
El gruix a l’Aula Cultural, però 
també hi ha a l’Ajuntament, 
l’Església de Sant Pere, el 
vestí bul de la Biblioteca Mu-
nicipal Mestre Tauler i, com a 
novetat, un pessebre ubicat 
a la intempèrie al parc de 
Can Oriol.

Pessebre al medi natural
Per primera vegada, l’Asso-
ciació de Pessebristes de 
Rubí muntarà un pessebre 
al medi natural, ubicat al 
mirador de Can Tiraïres, al 
costat de la Rosa dels Vents 
de Ca n’Oriol. “Muntarem 
un pessebre de fusta, que 
pot aguantar les inclemèn-
cies del temps, de 50x50cm 
aproximadament. Estem a 
l’expectati va que la ciutada-
nia ens respecti  l’obra durant 
els dies de Nadal”, afirma 
Ricart. El dissabte 18 al matí  
sorti ran des de l’era de Ca 
n’Oriol fins a Can Tiraïres 
on collaran el pessebre, en 
un acte obert on animen als 
rubinencs i rubinenques a 

què els acompanyin.

Col·laboració amb
l’Escola Regina Carmeli
D’altra banda, el grup de 
pessebristes faran un dio-
rama a la Biblioteca en col-
laboració amb els alumnes 
de 2n d’ESO de l’Escola Re-
gina Carmeli. El centre edu-
cati u impulsa un projecte de 
creació de maquetes a classe 
que volen vincular al muni-
cipi, a través de l’Associació 
de Pessebristes, i promoure 
el coneixement de tècniques 
artí sti ques per confeccionar 
maquetes, gràcies a una 
sessió teòrica que impar-
ti ran membres de l’enti tat 
rubinenca al Regina Carmeli. 
“Els estudiants faran unes 
maquetes i amb aquestes 
muntarem el diorama. Per 
nosaltres és una experiència 
innovadora i positi va, ja que 
donem visibilitat al treball 
de les escoles dins la nostra 
branca artí sti ca”, opina Joan 
Ricart.

rà el dia 23 i s’allargarà fi ns 
al 5 de gener, comptarà amb 
la parti cipació de dotze ar-
ti stes de disciplines diverses 
com el dibuix, l’escultura, 
la pintura, la il·lustració, la 
fotografi a o el gravat. Entre 
ells, participaran Sandra 
Bea, Pep Borràs, Quim Con-
ca, Pepe Farrés, César Font, 
Sònia González (la Cuchu), 
Pedro Jiménez, Carme Llop, 
Sergi Marcos, Miquel Mas, 
Núria S. Lacambra i Anna 
Tamayo.

L’horari és de 19 a 21 
cada dia i de 12 a 14 h els 
dies 25 i 26 de desembre i el 
2 i 5 de gener. El públic visi-
tant també podrà parti cipar 
en una llumeneta, on per 
2 € tothom podrà accedir a 
un premi de 200 euros en 
obres d’art del merc’ART.
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TEATRE SARDANES

Bona parti cipació en la segona 
part del 23è Aplec Sardanista
REDACCIÓ

Malgrat el vent i el fred, més 
d’un centenar de sardanis-
tes, de Rubí, però també 
arribats des d’altres punts 
de la comarca i la província, 
han gaudit aquest dimecres 
8 de desembre al matí  de 
la darrera part de l’Aplec 
Sardanista de Rubí, orga-
nitzat per l’Aplec de Rubí. 
La plaça Salvador Allende 
va ser l’escenari d’aquesta 
segona part de l’Aplec, que 
va tenir lloc el 25 de setem-
bre, però que es va haver 
d’ajornar per la pluja quan 
encara quedava una audi-
ció completa. La cobla La 
Principal del Llobregat, que 
va rebre els aplaudiments 
del públic, s’ha encarregat 
d’interpretar l’audició d’un 
programa format per nou 

La primera part de l’Aplec va tenir lloc al setembre, però la pluja va obligar 
a ajornar-lo. / J. A. Montoya

temes. Entre aquests, qua-
tre sardanes que han estat 
estrenades aquest any 2021 
com ara ‘Amb tu, Adela’ 
d’Anna Abad i Gils, que es va 
estrenar el passat 26 de juny 
a Rubí, durant la celebració 
del Concurs de Colles Sar-

danistes de la Festa Major.
La ballada va ser força ani-
mada i els assistents van 
rebre, gràcies al conveni 
de col·laboració entre la 
Confederació Sardanista de 
Catalunya i Caldos Aneto, 
brics de caldo.

Ismael Lemais i la Kiskillosa 
presenten a Rubí ‘Cómo 
conocí a mi suegra’

El sevillans Ismael Lemais i 
la Kiskillosa, molt coneguts 
a través de les xarxes socials 
pels seus vídeos humorís-
ti cs sobre les relacions de 
parella, presenten aquest 
dissabte 11 de desembre 
al teatre municipal La Sala 
el seu nou xou ‘Cómo co-
nocí a mi suegra’. Es tracta 
d’un muntatge a parti r de 

monòlegs basats en fets 
quotidians en els quals 
realitzen una diverti da pa-
ròdia centrant-se en la seva 
relació de parella i en el 
seu dia a dia vist des d’un 
punt de vista humorísti c. La 
funció ti ndrà lloc a les 20 h, 
té una durada de 90 minuts 
i el preu de les entrades és 
de 15 euros. / DdR

ARTS ESCÈNIQUES

Tres joves rubinencs parti cipen en el
 musical Billy Elliot, que triomfa a Barcelona

Arnau González, Yaiza Ra-
mos i Erika Ramos, tots 
tres alumnes del centre de 
formació artí sti ca 8 Temps, 
formen part del reparti ment 
del musical Billy Elliot, que 
es pot veure des de l’oc-
tubre al teatre Victòria de 
Barcelona i que està tenint 

una gran acollida de públic. 
Els tres joves rubinencs, 

d’entre 8 i 13 anys, estan 
realitzant dues funcions 
regulars a la setmana i estan 
molt sati sfets per l’experièn-
cia professional que suposa 
la seva participació en el 
musical. 

Arnau González, que 
interpreta a Michael, el 
millor amic de Billy, va ser 
seleccionat entre gairebé 
600 aspirants. Per la seva 
banda, Yaiza i Erika Ramos 
van presentar-se al càsti ng 
amb altres 900 candidates, 
i també van ser escollides. 
Les dues interpreten el pa-
per de Karen. 

Des de l’escola 8 Temps, 
els seus directors Santi ago 
Granizal i Antonio Casti llo 
afirmen que és un orgull 
pel centre comptar amb 
aquests tres alumnes en el 
repartiment d’un musical 
que està triomfant a la ca-
pital catalana. / DdR

D’esquerra a dreta, Erika Ramos, Yaiza Ramos i Arnau González, els tres 
joves interprèts rubinencs del musical. / Cedida

La parella sevillana es va popularitzar pels seus vídeos a les xarxes 
socials. /Cedida

‘El llarg dinar de Nadal’, un 
clàssic de Thornton Wilder, 
arriba diumenge a La Sala 
La companyia La Ruta 40 
posarà en escena aquest 
diumenge 12 de desembre 
a les 18.30 h al teatre mu-
nicipal La Sala ‘El llarg dinar 
de Nadal’, una obra clàssica 
de Thornton Wilder, dirigit 
per Alberto Díaz i Albert 
Prat.

A casa de la família 
Bayard, el gall dindi està 
a punt i el vi, a les copes. 
Un any més es reunei-
xen al voltant de la taula i 
mengen, esti men, ploren, 
neixen, beuen, enyoren, 

riuen, moren... I repeteixen 
rituals, ecos i cançons, de 
generació en generació. I 
comparteixen la tragèdia 
quoti diana i eterna del pas 
del temps.

‘El llarg dinar de Nadal’ 
és una peça carregada d’hu-
manitat, humor i tendresa, 
on es convida a l’espectador 
a viure noranta anys a tra-
vés dels noranta dinars de 
Nadal de la família, perquè 
“només el temps pot cu-
rar-les, aquestes coses”./ 
DdR

BREUS

El Racó del Llibre ha or-
ganitzat pel dijous 16 de 
desembre a les 19 h la pre-
sentació del llibre ‘Nosal-
tres, després’, de Sílvia Soler 
a l’Espai Cultural Francesc 
Alujas. L’acte comptarà amb 
la parti cipació de la perio-
dista Lídia Juste. ‘Nosaltres, 
després’ és una novel·la 
sobre el pas del temps, 
l’amor i els daltabaixos que 
cada vida comporta. Hi 
trobem quatre personatges 
principals, dos homes i dues 
dones, que coneixem quan 
són joves, quan la vida està 
pràcti cament per estrenar. 
Ambientada a la Barcelona 
contemporània, Soler ha 
escrit amb el seu esti l deta-
llista i cinematogràfi c, una 
novel·la que atraparà els 
seus lectors. / DdR

Sílvia Soler presenta 
‘Nosaltres, després’ 
a l’espai Alujas

El Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinencs (GCMR-
CER) presentarà dimecres 
vinent 15 de desembre el 
nou butlletí  de l’enti tat, que 
ja és el número 83. Aquesta 
publicació està dedicada 
de manera monogràfi ca a 
l’exposició que l’arti sta ru-
binenca Guadalupe Villaret 
va presentar el setembre de 
2020 a l’Auditori Vallhonrat 
i que mostrava quadres 
relati us a masies de Rubí i 
del seu entorn. Al butlletí , el 
GCMR-CER ha fet una selec-
ció de les que pertanyen al 
terme municipal rubinenc. 
La presentació tindrà lloc 
a les 19 h i serà a l’auditori 
del Museu Vallhonrat. / DdR

Nou butlletí  del
GCMR-CER sobre
les masies de Rubí 
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Victòria pel Masculí del CN Rubí 
a Tenerife i derrota del Femení

El Sènior Masculí del CN 
Rubí va aconseguir la vic-
tòria a Tenerife en un dels 
parti ts més complicats de 
la temporada. L’equip de 
Tiago va fer un gran parti t 
i es va imposar al conjunt 
canari per 8-10. El resultat 
es va forjar a pati r del segon 
quart (3-3) i amb les victòri-
es parcials del tercer i últi m 
quarts. Amb aquest resultat, 
els rubinencs es col·loquen 

novens a la classificació, 
allunyant-se de les darreres 
posicions.

Per la seva banda, el 
Femení no va poder guanyar 
en la seva visita a la piscina 
d’un dels grans equips de la 
categoria, el CN Sabadell. 
Les de Rubí van perdre per 
26-6. En la propera jornada, 
el Masculí s’enfrontarà al 
CN Mataró a la piscina del 
CN Molins, mentre que el 

Femení jugarà a Can Rosés 
contra l’EW Zaragoza.

Natació
D’altra banda, a les instal-
lacions del CN Barcelona 
se celebrarà fins al 12 de 
desembre el Campionat 
de Catalunya d’Hivern en 
categoria infantil i júnior. 
Del CN Rubí, hi parti ciparan 
els nedadors Yago Verdú i 
Hèctor Ramos. / CNR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA OR

Doble victòria pel Sènior B 
del Cent Pati ns a la lliga
El Sènior Masculí B del Cent 
Patins va aconseguir una 
doble victòria aquest cap de 
setmana a la lliga. Primer van 
guanyar el CPLV de Valladolid 
per 0-2 i posteriorment es 
van imposar a l’HL Zaragoza 
All Stars per 3-6.

Cap dels dos parti ts va 
ser fàcil pels rubinencs, però 
els jugadors d’Abdón van de-
mostrar que volen recuperar 
el seu millor joc a la Lliga Or, 
especialment després de la 
derrota contra l’Halcones de 

Torrevieja per 1-3.
El conjunt rubinenc és 

ara primer de grup i només 
ha perdut un parti t.

D’altra banda, diversos 
jugadors del Cent Pati ns van 
parti cipar en el Campionat 
d’Espanya de seleccions au-
tonòmiques en la categoria 
d’Infantil Femení i Infantil 
Masculí. El Femení va quedar 
en tercera posició, mentre 
que el Masculí es va haver de 
conformar amb la cinquena 
posició. / Cent Pati ns

Fotografi a del conjunt rubinenc i del Zaragoza. / Cedida

El Sènior Masculí es va endur el triomf de Tenerife. / Cedida

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

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

FUTBOL | INTERNACIONAL

Diego Almeida debuta amb l’Equador
El futbolista rubinenc Di-
ego Almeida va debutar 
amb la selecció absoluta 
de l’Equador en un partit 
amistós contra El Salvador 
que va acabar amb empat a 
1. Almeida, nascut a Rubí, és 
defensa central i juga actual-
ment amb el Juvenil A del FC 
Barcelona.

El jugador d’origen equa-
torià va debutar amb el 
dorsal número 2 al minut 76, 
quan va entrar en substi tució 
de Gustavo Vallecilla.  / DdR Diego Almeida, en un entrenament amb l’Equador. / Federació Equatoriana

FUTBOL | WELEAGUE7

Un penal dubtós aparta l’Horitzó Can 
Mir de la victòria contra el Montcada
L’Horitzó Can Mir i el Mont-
cada B van empatar en la 
darrera jornada de la Wele-
ague7, un parti t que no va 
deixar sati sfets cap dels dos 
equips. Unes mans que l’àr-
bitre va veure dins de l’àrea 
tot i estar situat molt lluny 
de l’acció va servir perquè el 
Montcada empatés el parti t 
quan faltaven tres minuts pel 
fi nal, quan els locals anaven 
guanyant el parti t. 

El joc va tenir moltes al-
ternati ves, ja que en el primer 
quart es va avançar el Mont-
cada, però en el segon, que 
va acabar amb empat a dos 
gols, els de Rubí van saber 
remuntar amb dos gols, un 
de Juan Girón i un altre mag-
nífi ca de Jesús Ramos. En el 
tercer període, un contraatac 
ben culminat per Santi  Marín 
va donar avantatge als locals, 
que es va ampliar quan el 

mateix jugador va aconseguir 
el 4-2. Amb aquest marcador, 
el parti t semblava sentenciat, 
però dues errades defensives 
van permetre empatar a qua-
tre a l’equip de Montcada i 
Reixac. Al fi nal del parti t, una 
bona jugada de Rubén Martí n 
per la banda esquerra va tor-
nar a posar per davant l’equip 
local, fi ns que el gol de penal 
dels visitants va suposar l’em-
pat. / Horitzó-Can Mir

FUTBOL | SELECCIÓ

Aida Esteve suma 
tres gols en dos
parti ts amistosos 
amb la Sub-23
La futbolista rubinenca Aida 
Esteve va aconseguir tres 
gols en els dos duels que 
va disputar amb la selecció 
espanyola Sub-23. 

Esteve, que actualment 
juga a les files de l’Eibar, 
a la Primera Divisió, va fer 
el quart gol de l’equip con-
tra Itàlia en la victòria del 
combinat nacional per 1-4. 
El gol va arribar al minut 94 
després d’entrar des de la 
banqueta. 

En el segon parti t d’Es-
panya, contra Portugal, Es-
teve va entrar a la primera 
part en substitució de la 
davantera blaugrana Bruna 
Vilamala, que va pati r una 
lesió. La jugadora de Rubí va 
aconseguir dos gols durant 
el parti t, que va acabar amb 
un resultat de 0-6.

En el darrer enfronta-
ment d’aquesta concentra-
ció de la Sub-23, la jugadora 
local no va parti cipar. El duel 
contra Noruega va acabar 
amb empat a zero. / DdR
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