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La Generalitat es compromet
a destinar més Mossos a Rubí
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Els tests positius es podran
reportar a una quinzena
de farmàcies de Rubí
El Departament de Salut
ha afegit una nova via per
tal que les persones que
tinguin un resultat positiu
de covid a través d’un test
d’auto mostra el puguin
notiﬁcar al sistema de salut.
Les farmàcies, que ja estaven autoritzades per realitzar tests d’antígens supervisats, podran comunicar a
Salut resultats positius dels
ciutadans que s’hagin fet el
test a casa.
Es tracta d’un canal dirigit als positius amb símptomes lleus o sense símptomes. Caldrà notificar el
resultat positiu igual com es
feia ﬁns ara al CAP, identiﬁcant-se amb el CIP o el DNI
i anotant la marca del TAR.
Seran els farmacèutics els
qui introduiran el resultat
positiu a la història clínica
del pacient, que rebrà un
missatge de text per accedir
a l’eina de rastreig i reportar
els seus contactes o demanar la baixa.
La directora del Servei
Català de la Salut, Gemma
Craywinckel, ha explicat que
és una via que tindrà una

durada determinada mentre duri aquesta situació:
“És un circuit excepcional
per a un moment d’incidència molt alta, ràpid, posat en
marxa per facilitar la vida
a la gent i per descongestionar alhora els centres
de salut d’usuaris sense
símptomes”.
A tot Catalunya, hi ha
1.300 oﬁcines de farmàcies
adherides per realitzar tests
d’antígens supervisats i són
les mateixes farmàcies que,
a partir d’ara, podran també
notiﬁcar resultats positius
obtinguts a casa.
A Rubí, hi ha 14 farmàcies habilitades per fer
tests d’antígens supervisats,
que compten amb una sala
dedicada exclusivament
a aquest efecte. Es tracta
de les farmàcies X. Batllori
Calbo, A. Mas Capdet, A.
Montserrat Olivella, A. Xapelli Mias, Arumi March, C.
Casas Ruiz, C. Díaz Martín,
D. Miñarro Ragón, G. Baradad Segura, Hidalgo Moscardó, M. Domingo Rubí, M.
Toro Serrano, Orenga-Fonts,
i G. Piera Serra. / DdR

A Rubí, 14 farmàcies fan tests d’antígens supervisats. / Cedida

La Generalitat prorroga les mesures
restrictives ﬁns al 21 de gener
A Rubí s’estan
registrant
entre 100 i 200
positius diaris

REDACCIÓ

El govern de la Generalitat
ha decidit prorrogar ﬁns al
21 de gener les mesures
restrictives que van entrar
en vigor el 24 de desembre
davant la situació d’expansió de l’epidèmia.
L’objectiu de la pròrroga,
segons l’executiu català, és
mantenir la reducció de la
interacció social i el moviment de la ciutadania per
frenar l’ascens de contagis
i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari.
La pròrroga haurà de ser de
nou avalada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per a les mesures
del toc de queda a partir de
la 1 h i de la limitació social
de trobades a un màxim de
10 persones.
També es mantenen
les mesures d’aforament a
bars i restaurants d’un 50%
d’aforament a l’interior i
als comerços i empreses
de serveis, amb un 70%
d’aforament. Els locals d’oci
nocturn romandran tancats,

tornant a batre rècords. El
ritme de nous positius oscilla a Rubí entre els 100 i 200
cada dia, segons les dades
oﬁcials de Salut.
Pel que fa als ingressos,
hi ha 20 rubinencs als hospitals i un en estat crític.

A Rubí, l’expansió de la pandèmia segueix batent rècords. / Arxiu

mentre que l’aforament a
les sales de cinema, teatres,
auditoris i circs serà del
70%, un percentatge que
també s’aplica a sales de
vetlla, enterraments i altres
cerimònies.
El govern insisteix a la
ciutadania a seguir mantenint les mesures bàsiques
de prevenció: ús correcte
de la mascareta, mantenir

la distància de seguretat
quan sigui possible i aplicar
mesures higièniques i de
ventilació.
Incidència pels núvols
Si la setmana passada, la
incidència de covid-19 ja
era de rècord, per sobre dels
3.000, en els darrers dies el
risc de rebrot s’ha disparat
per sobre dels 5.000 punts,

El 20% de la població té la
dosi de reforç
La campanya de vacunació
segueix avançant i la cobertura vacunal és del 80%
de la població que ha rebut
com a mínim una dosi. El
69% han rebut les dues
dosis i el 23% tenen la dosi
de reforç. Aquesta darrera
dosi ja la poden rebre tots
els majors de 40 anys, a més
de les persones que van ser
vacunades amb Janssen i
amb AstraZeneca. També
poden rebre ja la primera
dosi els infants a partir de
5 anys.

Restringides les visites a l’Hospital de Terrassa
excepte a pediatria, maternitat o pal·liatius
Davant l’augment de casos
de covid-19, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha
decidit restringir l’accés a
l’Hospital de Terrassa i a
l’Hospital Sant Llàtzer. Segons explica la direcció del
consorci, la decisió s’ha pres
per garantir la seguretat dels
pacients i els professionals.
Des del 4 de gener i ﬁns a
nou avís, no es permeten les
visites als pacients ingressats
en cap dels dos hospitals.

Les úniques persones
ingressades que podran rebre visites són els pacients
de pediatria, les dones a la
sala de parts i maternitat, els
pacients en situació de ﬁnal
de vida i les persones amb
discapacitat o necessitats
especials.
L’equip assistencial contactarà de forma individualitzada amb les famílies per
assegurar la comunicació
amb els familiars. / DdR

A excepció d’alguns col·lectius, no es permeten visites. / Arxiu

´
· 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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Rubí tindrà 14 festius
Interior es compromet a incrementar
el nombre de Mossos d’Esquadra a Rubí durant aquest 2022
Els rubinencs tindran un
total de 14 festius durant
tot el 2022 entre els dies
festius estatals, catalans i
autonòmics. Els festius estatals són Cap d’Any (01/01),
el Divendres Sant (15/04),
l’Assumpció de la Verge
Maria (15 /08), la Hispanitat
(12/10), Tots Sants (01/11),
la Constitució (06/12) i la
Immaculada Concepció
(08/12).
Pel que fa als festius

REDACCIÓ

El conseller Joan Ignasi Elena va ser rebut per les autoritats municipals. / Ajuntament-Localpres

la bona sintonia amb la
conselleria: “Vull agrair la
predisposició a l’entesa i al
treball que hem trobat en
el conseller. És un bon senyal que sortim d’aquesta
sessió amb compromisos

Venda d’entrades per internet a www.casalpopular.org

El conseller d’Interior, Joan
Ignasi Elena, va mantenir
fa uns dies una sessió de
treball amb responsables
municipals, entre els quals
hi havia l’alcaldessa, Ana
M. Martínez. En el transcurs de la trobada, Elena
es va comprometre amb
l’Ajuntament a incrementar
el nombre d’efectius del
cos de la policia catalana
a Rubí. Un acord que suposarà que es quedin a la
ciutat els agents que ara
mateix estan realitzant el
període de pràctiques a la
comissaria de Rubí.
De forma paral·lela,
el conseller es va oferir a
presidir la propera Junta de Seguretat, prevista
pel primer trimestre del
2022. L’alcaldessa va agrair
l’oferiment i va proposar
que també assisteixi a la
trobada de la Taula de Seguretat i Comerç. Martínez
va qualificar la trobada de
“profitosa” i va destacar

catalans, aquests són Reis
(06/01), la Pasqua Florida
(18/04), la Pasqua Granada
(06/06), Sant Joan (24/06)
i Sant Esteve (26/12). Per
últim, els festius locals
són tots dos per Sant Pere
(29/06 i 30/06), patró de
Rubí.
Aquest any, el Dia del
Treballador (01/05), la Diada de Catalunya (11/09)
i Nadal (25/12) cauen en
diumenge. / DdR

concrets per millorar la
seguretat de la ciutat i el
benestar dels nostres veïns
i veïnes”.
La trobada amb el conseller d’Interior arriba després de mesos de peticions

per part del consistori i del
Ple municipal per demanar
l’arribada de més efectius
policials a la ciutat.
Joan Ignasi Elena va tancar la seva visita a la ciutat
signant el Llibre d’Honor.
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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.

Al Casal Popular de Rubí
c/ Pere Esmendia, 14
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Balanç del 2021 i reptes de futur en clau local
Representants del teixit associatiu local, empresarial i serveis essencials expliquen a
Diari de Rubí com han viscut el darrer any i com afronten el que tot just estrenem
LARA LÓPEZ

“Volem que l’administració lluiti per
una millor atenció a la gent gran”
“Amb la covid, l’activitat veïnals està bastant aturada i
hem pogut fer petits actes
amb precaució. Esperem que
la situació canviï aquest any i
puguem reprendre totes les
activitats. Sento que a la gent
gran ens tenen abandonats,
José M. Rueda, vicepre- marginats i humiliats: per
sident de l’AV Can Fatjó què ens obliguen a utilitzar
internet per vacunar-nos o
fer tràmits bancaris quan la gent gran no dominem la
informàtica? A la sanitat pública cada vegada fan més
atenció telefònica i menys en persona. Volem que l’administració lluiti perquè la gent gran puguem tenir una
millor atenció. En l’àmbit de ciutat, hi ha molta desigualtat entre la neteja del centre i la perifèria. Crec que tots
hauríem de gaudir d’espais públics nets per igual”.

“Al 2022 li demano tenir salut i
força i que es posin en marxa alguns
projectes rellevants per l’entitat”
“El 2021 ha estat un
any en el qual hem començat a recollir els
fruits de la feina feta
des del 2016; s’ha fet
un pas molt important
per començar a millorar les instal·lacions de
Can Mir, i hem crescut
en nombre de jugadors,
Jordi Peiró, president CF
equips i personal tècCan Mir
nic. A l’any 2022 li demano tenir salut i força,
que es posin en marxa alguns projectes rellevants que
tenim, l’inici de la millora de l’equipament, i que poguem comptar amb més col·laboradors per tirar endavant els reptes que tenim com a entitat”.

“A aquest any li demano salut i que
la gent li doni la importància que té
al comerç de proximitat”
“El 2021 ha estat un any difícil. El virus està fent que
tot sigui molt complicat i l’ambient polític de crispació no ens fa cap favor.
Amb un convidat de pedra
que ningú esperava, la inflació, que farà que la recuperació econòmica sigui
més difícil i lenta. Del 2022
espero la fi d’aquest virus
maleït, que s’acabin les
restriccions normalitzant
l’activitat de tots els sectors i que l’economia remunti. A aquest any li demano salut i que la gent li
Miquel Ortuño,
doni la importància que té
president Comerç Rubí al comerç de proximitat”.

“Considero que el 2021 ha estat
un any combatiu a les aules”
“Considero que el 2021 ha estat un any combatiu,
tant pel que fa a la situació que la covid ha imposat
a les aules, com per la nova legislació que afecta
les interines, sense oblidar, és clar, l’atac que ha
patit darrerament
la llengua catalana
a l’escola. Per totes aquestes raons,
desitjo per aquest
2022 la força que
requereixen aquests
tres fronts oberts
per fer de la lluita
reivindicativa l’estendard d’un esperit
que històricament
ha demostrat ser
Alba Ortiz, mestra
tres voltes rebel”.

“Ens agradaria que els fons Next
Generation arribessin a les empreses”
“El 2021 ha estat un any
complicat, amb dificultat
per obtenir matèries primeres i uns altíssims preus
energètics. Des de Cecot
Rubí ens agradaria que, el
2022, els fons Next Generation arribessin a les empreses; que tiri endavant el
projecte de normativa urManuel Jimenez,
banística aplicable als polípresident Cecot Rubí
gons industrials que estem
treballant amb l’Ajuntament de Rubí; que es consolidin les obres del polígon
industrial Q1 i s’aprovin els projectes dels polígons Q2
i Q3; i un projecte de cooperació publicoprivada amb
l’Ajuntament per dinamitzar l’activitat industrial de
quatre dels polígons industrials locals”.

“És molt necessari que les famílies
puguin tornar a entrar a l’escola i fer
créixer el sentiment de comunitat”
“El curs 20/21 va permetre
l’assistència presencial durant tot el curs, la represa
de les extraescolars, la creació de grups multinivell
amb resultat satisfactori i la
introducció d’eines digitals
Jordi Fontanals, president que han permès que moltes famílies puguin assistir
AFA Rivo Rubeo
a les assemblees i tutories.
Destacar l’increïble comportament dels nens, complint
les mesures covid amb escreix. En l’àmbit educatiu, demanaria poder celebrar totes les activitats prepandèmia
sense restriccions: festes, extraescolars, activitats amb
les famílies, etc. És molt necessari que les famílies puguin
tornar a entrar a l’escola de forma freqüent i fer créixer el
sentiment de comunitat”.

ACTUALITAT
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“Desitgem que aquest 2022 sigui exemple de solidaritat,
canvi social i mediambiental”
“Des d’ASAV volem agrair la solidaritat de la ciutadania,
sobretot d’aquells que no tenen i comparteixen. Volem
donar les gràcies als nostres col·laboradors per acompanyar-nos en aquest camí que és la lluita contra les desigualtats: fam, pobresa energètica, roba, manca d’higiene,
educació, material escolar, igualtat digital, alfabetització
lingüística, etc. Desitgem que aquest 2022 sigui exemple
de solidaritat, canvi social i mediambiental”.

Cristina Almirall,
presidenta d’ASAV

“El 2022 espero poder tornar a gaudir plenament de
la cultura i el lleure”
“El 2021 ha estat un altre any per oblidar. Un any d’incerteses, inseguretat. He trobat a faltar les relacions socials,
he patit viure amb una mena d’ombra fosca que ens ha
afectat a tots, directament o indirectament. Per l’any 2022,
el meu anhel és que ens podem retrobar amb amics i família, que puguin reobrir sales de ball i poder tornar a gaudir
plenament de la cultura i el lleure. I com diu el Sisa, “que
no ens faci mal res”.

Pep Borràs, artista

“Demano al 2022 continuar lluitant contra l’estigma social
sobre la salut mental”

Alba Andreo, psicòloga

“El 2021 ha estat clau en la visibilització de la importància
de la salut mental, ja que des que va començar la pandèmia,
s’han incrementat de forma preocupant els casos d’ansietat,
depressió i suïcidi, sobretot en els més joves. La vacunació
ha estat clau per poder avançar cap a un futur més esperançador i hem de continuar per aquest camí. Demano al 2022
continuar lluitant contra l’estigma social sobre la salut mental i, sobretot, incrementar la ràtio de psicòlegs en l’atenció
pública, per poder treballar en la prevenció i oferir un servei
de qualitat, perquè no hi ha salut sense salut mental”.

Nou any i noves oportunitats
de futur amb British House!

British House Kids, escola infantil
Avui British House ha tornat a
obrir les portes després de les
festes nadalenques i dóna la
benvinguda als alumnes que
tornen a les classes per a nens,
joves i adults.
Amb l’inici del nou any es
presenten noves oportunitats
de creixement i d’assolir
nous objectius. Si el vostre
objectiu és aprendre idiomes,
a British House us conviden
a apropar-vos i conèixer la
seva metodologia pràctica,
basada en l’expressió oral des
del primer dia i amb un enfoc
totalment motivador.
Alguns dels cursos que podeu
iniciar al gener són anglès
per a nadons a partir d’1 any,
reforç d’anglès per a ESO i
batxillerat, idiomes intensius,
tots els nivells: anglès, francès,

British House Languages, escola central
alemany, italià, portuguès,
rus, xinès, japonès, i català
i castellà per a estrangers.
També podeu preparar-vos
per als exàmens oficals de
Cambridge: First Certificate,
Advanced i Proficiency, i
en el cas de les empreses,
podeu fer cursos bonificats
per FUNDAE.
British House ofereix a Rubí
una gran varietat d’horaris
amb classes presencials,
online i híbrides d’1 o 2
dies a la setmana, de dilluns
a divendres de 9 a 22 h i
dissabtes de 10 a 14 h.
Els grups de British House
són molt reduïts i la seva
metodologia de TOTAL
IMMERSION fomenta la
comunicació en l’idioma en
tot moment.

Les inscripcions per al 2022
estan obertes i tothom està
convidat a provar una classe
gratis del curs que més li
interessi.
Us podeu posar en contacte
amb British House trucant
al 935860825 o enviant un
WhatsApp al 635901918,
on l’Úrsula o la Vanesa us
atendran encantades, també
els podeu visitar a l’escola
central (Av. Barcelona 21, 1a
planta) o entrar al web:
www.britishhouse.es
Per al nou any, tots els
rubinencs
a
aprendre
idiomes amb British House!
No us quedeu sense plaça!

NOUS CURSOS D’IDIOMES AL GENER!

“Som l’esbart que més ha ballat durant la pandèmia”

Anglès intensiu
Tots els nivells

Preparació
FCE, CAE i Proficiency

Idiomes per a empreses
(Bonificats per FUNDAE)

Nivell 1 d’anglès, rus, japonès,
xinès, italià, alemany i francès

Visita les nostres escoles amb
aquests tours virtuals 360º!
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www.diariderubi.com

administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 03 22 89

Escola
Infantil 2

Comença ara i no et quedis sense plaça!

YEARS

Des de 1993 al teu costat!

Anglès
ESO i Batxillerat

Escola
Infantil 1

28 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.

Anglès
per a nens d’1 any

Escola
Central

Joan Camps, president
de l’Esbart Dansaire

“L’any 2021 hem continuat limitats per a la nostra activitat, fent assajos telemàtics o amb un nombre reduït de
gent. Així i tot, som l’esbart que més ha ballat durant la
pandèmia, amb actuacions en teatres i en programacions
estables. A Rubí s’han reduït molt les actuacions al carrer,
creiem que hem de reforçar els vincles amb l’Ajuntament
per aquest any 2022. Aquest any esperem recuperar el
muscle dels nostres dansaires amb més assajos presencials per continuar sent punters i arribar amb molta energia
a la celebració del nostre centenari el 2023”.

growing together!

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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T

ot just estrenem any i en aquests primers
dies de gener, hem volgut recollir els
balanços i els desitjos de futur d’alguns
representants del teixit associatiu local o
d’àmbits essencials com la sanitat i l’educació.
El balanç era previsible en un any marcat per
la pandèmia de coronavirus, que ha estat molt
dur per tots els àmbits. Toca mirar cap endavant. El 2022, el comerç local continua reivindicant el seu valor com a opció de proximitat
i com a agent cohesionador i revitalitzador del
municipi. Els empresaris reclamen més suport
i ajudes de les administracions i que tirin enda-

EDITORIAL

Benvingut 2022
vant projectes de col·laboració público-privada
que poden ser clau pel municipi.
En l’àmbit social, es reclama més suport
per a la gent gran, més recursos a la sanitat
pública, una ciutat més neta i amable i poder
recuperar les activitats relacionals. Són alguns

exemples. Des del sector cultural, es desitja
poder tornar a recuperar la plena activitat i
omplir carrers i sales de teatre, art, música
i dansa. En l’àmbit educatiu, es continua
reclamant normalitat i suport de les administracions, llibertat per poder ensenyar i educar

i acabar amb l’atac a la llengua catalana per
qüestions polítiques. I que les famílies siguin
de nou com un dels pilars de la comunitat
educativa.
Destaquem que en l’àmbit sanitari, també
es demana per aquest 2022 més recursos
per prevenir i treballar la salut mental, de la
importància de la qual s’ha visibilitzat molt en
l’any que acabem d’acomiadar.
Esperem que aquests, i molts altres,
desitjos es facin realitat aquest 2022. I que
nosaltres, des d’aquestes línies, us els puguem
explicar. Bon any a tots i totes!

El Rubí d’abans

‘La Llana’, la primera fàbrica de Rubí

Jordi Vilalta
Llicenciat en Història
Aviat farà ja 200 anys que
es va instal·lar la primera
fàbrica al terme de Rubí.
Com era d’esperar, es dedicà
al ram tèxtil, concretament
a l’elaboració de llana, i
d’aquí el nom popular que
sempre ha tingut, malgrat
que ﬁnalment es dediqués a
la producció de cartró.
El 1824 el matrimoni format per Miquel Calvet i Maria Carreras va instal·lar-la a
la vora de la riera de Rubí,
font de subministrament de
la preuada aigua per a moltes indústries que anirien
creixen al llarg de l’aqüífer.
El lloc, situat a terres de can
Rosés, rebia el nom popular
de “la Verneda d’en Carreras”, probablement per
haver-hi una població de
verns (uns arbres de ribera),
encara que la zona dels voltants estava plena d’horts
des de feia segles. En Calvet
i la Carreras varen comptar
amb unes màquines de ﬁlar
i uns rentadors de llana i
també construïren una bassa d’aigua, alimentada per
una resclosa que desviava
l’aigua de la riera cap a les
noves instal·lacions.
Els teixits que sortien
de la fàbrica eren enviats a
altres indústries de Terrassa

on elaboraven les peces de
vestir.
Després dels Calvet,
l’empresa va passar a mans
del seu soci Josep Oller; el
1843, a Magí Solà, i el 1856,
segons l’historiador Jaume
Parras, a Pere Calvet (fill
d’en Miquel). No obstant,
al cadastre de 1854 ja ﬁgura
la fàbrica de llana com a
pertanyent a Pere Calvet,
el rentador de la qual era
un ediﬁci separat situat a
la ﬁnca adjacent de Llàtzer
Ollé o Oller (probablement
el ﬁll d’en Josep Oller?), en
terres de la Bastida. Pocs
anys després la indústria
va tancar.

‘La Llana, que
en una segona
etapa es va
dedicar a la
producció de
cartró i paper,
ha donat nom
un dels polígons
industrials’
Al cap del temps, quan
les terres eren de la família
Margenat, de can Corbera,
va tenir lloc un renaixement
de l’activitat fabril a la vella

instal·lació, però aquesta
vegada orientada a la producció de cartró i paper
ordinari. A la matrícula de
contribució industrial de
1890 ﬁgura Francesca Vidal
com a arrendatària de la
fàbrica, que va continuar
ﬁns als primers decennis del
segle passat.
El 1932 ﬁgura ja Josep
Úrsul i la seva família com
als fabricants de cartró que
regenten la indústria fins
a 1939 després d’un breu
parèntesi entre 1936 i 1937
en què aquesta propietat
dels Margenat fou incautada. Segons Josep Sapès,
sempre es podien veure els
estenedors plens de cartró
penjat des de l’actual carretera de Terrassa o bé des de
la via del tren. L’elaboració
d’aquest material va seguir
després de la guerra ﬁns a la
segona meitat del segle XX.
La rierada de 1962 va
afectar la indústria, que va
ser damniﬁcada pel govern,
i continuà la seva producció.
No obstant, al cap dels anys,
ja entrat els 70, va aparèixer
la intenció d’urbanitzar els
terrenys i fer un polígon
industrial, com passava en
tants altres indrets dels
afores de Rubí.
Es va aprovar, per tant,
l’execució del pla parcial del
polígon de la Llana, però no

Pintura de l’artista Guadalupe Villaret de La Llana. / Cedida

seria ﬁns a principis dels 90
quan la zona es va començar
a omplir de noves fàbriques,
que van fer que durant anys
la vella instal·lació estigués
amagada entre els nous
ediﬁcis industrials.
A principis del segle XXI,
segons ens informa Francesc Margenat, els propietaris del lloc van intentar
restaurar arquitectònicament la cartronera, però

sembla que fou debades a
causa que els materials de
construcció es trobaven ja
molt malmesos.
Avui en dia no queda

ACLARIMENT- FE D’ERRADES
El text que es va publicar en el número anterior amb
el títol ‘La LLana’ la primera fàbrica de Rubí’ no era el que
pertocava, sinó que pertanyia a l’article sobre la Plana
del Castell. Aquest és el text correcte sobre La Llana.
Disculpeu les molèsties.

Dipòsit legal: B 35129-1993

El Tuit de la setmana
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Amb la col·laboració:

res o potser quasi res de la
primera fàbrica que va tenir
Rubí, actualment un dels
principals motors industrials
del nostre país.

La Lombarda Films
@lalombardaﬁlms
El próximo 28 de enero empieza la
gira en salas de El Último Tren Al
Rock’n Roll.
Primera parada #RubiCity
#FelizAnoNuevo
#ElUltimoTrenAlRocknRoll
#quenotelocuenten #cine2022
#movies #ATENTOS
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Milers de persones passen pel Campament Accés lliure per veure els
Reis un cop finalitzada
dels Reis ubicat al Parc del Castell
Gran acollida de l’activitat, que agrada per igual a petits i grans
REDACCIÓ

Milers de persones han
passat aquests dies pel
Campament dels Reis al
Parc del Castell. Per segon
any consecutiu, el Mag Rubisenc ha obert les portes
de la seva llar perquè els
infants rubinencs puguin
viure de prop els preparatius de l’arribada dels Reis
d’Orient. El campament ha
tingut molt bona acollida,
entre petits i grans, que a
través de les xarxes socials
han tingut reaccions molt
positives a l’espectacle.
El campament era un
espai d’accés lliure que va
obrir diumenge i va estar
obert fins al dimarts. Consistia en un recorregut continu per un circuit de sentit
únic amb diferents punts
d’interès: el camí de l’artesania, el petit laboratori del
Mag Rubisenc, les estances
reials i el carilló de Reis.
Durant la passejada, els
visitants tenien l’oportunitat de conèixer una gran
diversitat de personatges:
artesans que mostraven
les seves habilitats a l’Arborètum, l’elefant Bòjum
de Les Anades d’Olla, que
rebia els xumets dels més
petits, la fada Vinyet, que
posava a dormir els tions
fins al següent Nadal, el
Mag Rubisenc, encarregat
de guiar el camí de Ses
Majestats, i la Cartera Reial,
que recollia les peticions
dels infants per a Melcior,
Gaspar i Baltasar.
Al Campament també hi
havia un arbre dels desitjos,
on es podien deixar missatges personals i participar en

l’arribada de Ses Majestats
L’Ajuntament de Rubí va
anunciar fa uns dies que
suspenia la Cavalcada de
Reis i en el seu lloc ha organitzat un espectacle al Castell. La clàssica arribada de
reis es farà amb aforament
restringit en tres passis diferents i totes les entrades
estan esgotades.
Un cop acabi la triple arribada de Ses Majestats, al
voltant de les 19.15 h, està
previst que durant dues

hores els infants de Rubí
puguin veure els Reis d’Orient de prop. La proposta
organitzada consisteix en
un recorregut màgic en
què els infants i les famílies
podran completar un itinerari per veure els diferents
elements de la Cavalcada.
Aquesta és la fórmula que
ha trobat el consistori per
tal que tots els infants puguin veure de prop els Reis
d’una forma segura. / DdR

El Parc del Castell ha comptat amb un recorregut amb punts d’animació i espectacles. / Lali Puig-Ajuntament

Els Reis d’Orient arribaran al Castell i després hi haurà un recorregut per
tal que tots els infants vegin Ses Majestats. / Arxiu

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

La màgia del campament ha atrapat a petits i grans per igual. / Lali Puig-Ajuntament

el sorteig per participar en
l’espectacle de l’arribada
dels Reis d’Orient. També
hi havia música i animació
itinerant.
El fet que sigui un re-

corregut ha permès que
no s’hagin registrat cues:
“Quan vam programar les
activitats de Nadal, la idea
era, per davant de tot, que
fossin activitats segures i

això és el que hem intentat.
Per segon any, aquest Campament és el preludi de Ses
Majestats, que arribaran el
5 de gener”, va explicar l’alcaldessa, Ana M. Martínez.

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

T. 93 699 78 33

8

NADAL 2021

Dimecres, 5 de gener de 2022

¡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
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

L’Home dels Nassos visita la ciutat
REDACCIÓ

Tal com mana la tradició i
per tercer any consecutiu,
el matí de divendres passat,
31 de desembre, l’Home
dels Nassos va visitar la
nostra ciutat, convidat i
acompanyat per diversos
membres de la Colla de
Geganters de Rubí, i amb
el suport de l’Ajuntament
de Rubí.
L’Home dels Nassos,
aquell personatge que té
tants nassos com dies té
l’any o tants nassos com
dies li queden a l’any, va
arribar a la plaça del Mercat
Municipal als voltants de les
11 h del matí, acompanyat
per una representació de la
Colla de Geganters de Rubí.
Durant la seva estada a la
ciutat, va fer dues petites
passejades per la plaça del
Mercat Municipal i els seus
voltants, ﬁns a arribar a la
plaça Onze de Setembre i
tornada.
Entre passejada i passejada, va aproﬁtar la seva visita per entrar dins del Mercat Municipal aturant-se a
algunes parades i saludant

L’Home dels Nassos, durant la seva estada al Mercat Municipal. / Colla Gegantera de Rubí

paradistes i clients que en
aquells moments feien les
últimes compres de l’any.
Cap a les 12.30 h, l’Home
dels Nassos es va acomiadar
dels rubinencs i rubinenques ﬁns a la propera visita
que no podrà ser abans
d’un any.
Una tradició recuperada
Després de 30 anys, la recuperació de la tradició de
l’Home dels Nassos a la
nostra ciutat va ser possible
el 2019 gràcies a la voluntat

d’un grup de membres de
Geganters de Rubí. Laia Borràs, impulsora de la iniciativa, explica que va recordar
que feia anys l’Home dels
Nassos recorria el Mercat
el 31 de desembre.
Aquella figura, creada
el 1984 per l’escultor Pep
Borràs, va restar durant
alguns anys abandonat damunt d’una tina del Celler
Cooperatiu, i a causa d’una
casualitat, l’any 1994, la
colla gegantera es va assabentar de la seva situació,

i el va recuperar per guardar-lo. En aquells moments
el seu estat de conservació
ja era força llastimós. Així,
que quan la Laia Borràs va
proposar recuperar la tradició, van decidir crear un
nou capgròs i un grup de
geganters va treballar, sota
la direcció de Pep Borràs,
per fer-ne un de nou, que
va estrenar-se el 2019.
El nou Home dels nassos
de Rubí és de cartó pedra
i va ser pintat per Orland
Jansà.

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

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

CULTURA
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INVENTS

AGENDA CULTURAL
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.

-Cavalcada estàtica dels Reis d’Orient. A les 19.15 h al Parc del Castell.
Accés lliure.

8 DE GENER
-La Trocalleria. A les 10.30 h a la pl. Mercat. Espai d’intercanvi d’objectes
de segona mà.
-Els Pastorets. L’adveniment de l’infant Jesús. A càrrec del Grup Escènic
del Casal Popular, l’Escola de Sardanes Flor de Neus i l’Escola de Música
Pere Burés. A les 18 h. Preu: General (7€); Jubilats i menors de 20 anys
(5€), La Xarxa i Carnet TR3C (5€). Org.: Casal Popular.

9 DE GENER
-Els Pastorets. L’adveniment de l’infant Jesús. A càrrec del Grup Escènic
del Casal Popular, l’Escola de Sardanes Flor de Neus i l’Escola de Música
Pere Burés. A les 18 h. Preu: General (7€); Jubilats i menors de 20 anys
(5€), La Xarxa i Carnet TR3C (5€). Org.: Casal Popular.

10 DE GENER
- Concert d’Any Nou. Recital de valsos i danses. A les 19 h al Casal Cívic
de Rubí, al carrer Magallanes. Org.: Associació Gent Gran de Rubí.

-Merc‘ART. Fins al 5 de gener. Horari: de 19 h a 21 h. El 5 de gener, de 12
h a 14 h.

5 DE GENER
-La Cartera Reial visita el Mercat. A les 11 h al Mercat Municipal. Org.:
Associació d’Adjudicataris de Mercat.
-Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient. A les 17 h, 18 h i 19 h a
l’amﬁteatre del Parc del Castell. Entrades esgotades.

12 DE GENER
- Dimecres Manetes. A les 17 h a l’Ateneu. Servei d’autoreparació de
petits aparells elèctrics i elèctronics.

13 DE GENER
- Ruta de Ca n’Oriol al torrent dels Alous. Cicle Gaudeix de la vida en
gran!. A les 9.30 h a la conﬂuència entre l’avinguda de l’Estatut i el carrer
Camí de Ca n’Oriol. Inscripció prèvia.

Visita del
GCMR-CER al
CosmoCaixa per
veure l’exposició
‘Tesla’ sobre
aparells antics
El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí - Centre d’Estudis Rubinencs
(GCMR-CER) ha organitzat
pel proper 9 de gener una
visita a l’exposició ‘Tesla’,
que es pot trobar al Museu
Cosmocaixa, de Barcelona.
Es tracta d’una exposició en
la qual es mostren aparells
antics i pràctiques, entre
els quals hi ha una torre de
transmissió d’electricitat,
arcs voltaics, una bombeta ﬂotant, la curvatura de
l’espai, un accelerador de
partícules, generadors, motors i una ràdio que suposadament rebia missatges
de l’espai.
La visita es farà aquest
diumenge i la sortida es farà
a les 9 h amb el Ferrocarril.
A les 10 h es trobarà tot
el grup a la cafeteria del
CosmoCaixa. Els clients de
BanCaixa tenen accés gratuït al museu. / DdR

BASES CONCURSO DE CARTELES

Dia de

2022
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07 de gener de 2021

15 de gener de 2021

22 de gener de 2021

29 de gener de 2021

05 de febrer de 2021

12 de febrer de 2021

19 de febrer de 2021

26 de febrer de 2021

05 de març de 2021

12 de març de 2021

19 de març de 2021

26 de març de 2021
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01 d’abril de 2021

09 d’abril de 2021

16 d’abril de 2021

23 d’abril de 2021

30 d’abril de 2021

07 de maig de 2021

14 de maig de 2021

21 de maig de 2021

28 de maig de 2021

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

www.diariderubi.com

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores
Llámenos al 699 356 464
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04 de juny de 2021

11 de juny de 2021

18 de juny de 2021

25 de juny de 2021

02 de juliol de 2021

09 de juliol de 2021

16 de juliol de 2021

23 de juliol de 2021

03 de setembre de 2021

10 de setembre de 2021

17 de setembre de 2021

24 de setembre de 2021
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01 d’octubre de 2021

08 d’octubre de 2021

15 d’octubre de 2021

22 d’octubre de 2021

29 d’octubre de 2021

05 de novembre de 2021

12 novembre de 2021

19 de novembre de 2021

26 de novembre de 2021

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
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03 de desembre de 2021

10 de desembre de 2021

24 de desembre de 2021

Des de

SALUT

17’62 €
€
17’62
17’62 €
Desaldemes
Desaldemes

SALUT

al mes

SALUT

17 de desembre de 2021

31 de desembre de 2021

Per ser del RACC,
Per ser del
t’oferim
la RACC,
millor
Per
ser del
t’oferim
la RACC,
millor
assegurança
de salut
t’oferim
la millor
assegurança
de salut
assegurança de salut
Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
Autoritzacions
Consultes mèdiques
Centres hospitalaris de
sense tràmits.
i pediàtriques 24 h.
referència.
Autoritzacions
Consultes mèdiques
Centres hospitalaris de
sense tràmits.
i pediàtriques 24 h.
referència.
Autoritzacions
Consultes mèdiques
Centres hospitalaris de
sense tràmits.
i
pediàtriques
24
h.
referència.
Promoció vàlida fins al 31 de gener del 2022. El preu comunicat correspon a la modalitat Accesmedic per a famílies de més de 3 assegurats. Producte distribuït sota la marca
del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per
operar en el ram de les assegurances de vida i assistència sanitària amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat
per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
T. 43137, F. 63, F. B-423520 (registre DGSFP amb codi C0790).
Promoció vàlida fins al 31 de gener del 2022. El preu comunicat correspon a la modalitat Accesmedic per a famílies de més de 3 assegurats. Producte distribuït sota la marca
del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per
operar en el ram de les assegurances de vida i assistència sanitària amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat
per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
Promoció
al 31 de
gener del
2022.
El preu
comunicat correspon a la modalitat Accesmedic per a famílies de més de 3 assegurats. Producte distribuït sota la marca
T. 43137, F.vàlida
63, F. fins
B-423520
(registre
DGSFP
amb
codi C0790).
del RACC per RACC Mediagent, S.A.U., agència d’assegurances exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per
operar en el ram de les assegurances de vida i assistència sanitària amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (registre DGSFP amb codi C0790); i assegurat
per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
T. 43137, F. 63, F. B-423520 (registre DGSFP amb codi C0790).

c. Montserrat, 15 | 93 697 44 13
610 778 615 (Silvia i Anna)
Horari de dilluns a dijous 9:30 a 13:30 h i de 15:00 a 19:00 h
Divendres de 9:00 a 14:00 h

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

ESPORTS
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WATERPOLO | COMPETICIÓ
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FUTBOL | CAMPUS

L’absolut femení del CNR es
Finalitza amb èxit la I edició del
classifica per la Copa de la Reina Campus del Villareal CF i la UE
Rubí al Municipal de Can Rosés

El primer equip femení del
Club Natació Rubí (CNR)
va finalitzar l’any de forma espectacular assolint
tres victòries en els últims
enfrontaments disputats.
Amb aquests grans resultats,
les jugadores dirigides per
Manel Llobregat van pujar
fins a la sisena posició de la
Divisió d’Honor, fet que els ha
permès, per vuitena vegada
consecutiva, classificar-se
per disputar la fase final de
la Copa de la Reina. Tot un
èxit per a l’equip. Enguany la
competició se celebrarà a les
instal·lacions del CN Terrassa
de l’11 al 13 de febrer.
D’altra banda, del 27 al

30 de desembre, la selecció
espanyola absoluta femenina
de waterpolo va realitzar
una estada, amb Itàlia, a les
instal·lacions del Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat,
amb la participació de la
waterpolista del CN Rubí Elia
Jiménez.
Per la seva part, el sènior
masculí es desplaçarà fins a
Madrid per enfrontar-se al
CD Canoe aquest dissabte
a partir de les 17.30 h, amb
la intenció de repetir un
resultat victoriós com en la
primera volta.
Finalment, cal destacar
que set nedadors alevins
s’han classificat per disputar

el Trofeu ‘DS Nedador Complet de Reis’. Aquest trofeu
està organitzat per la Federació Catalana de Natació
on competiran els 56 millors
nedadors de Catalunya en
la prova de 200 m. estils, de
cada categoria.
La competició tindrà lloc
aquest dissabte a la capital
del Pla de l’estany, Banyoles,
en sessió de matí i tarda. Els
nedadors rubinencs classificats són: Max Cerezo, Bruno
de Haro, Samir Gharboui,
Asier Oviedo, Pere Pina, Pol
Ramos i Nil Monleon, en una
delegació que encapçalarà
l’entrenadora Marta Mallofré. / CNR

Les jugadores del sènior femení del Natació Rubí, amb els tècnics. / Cedida

FUTBOL | FORMACIÓ

El CEF Can Mir incorpora el primer entrenador
amb diversitat funcional al cos tècnic
José Manuel Maria Argelagues és el primer entrenador
amb diversitat funcional del
CEF Can Mir. El jove entrenador ha format part del Club
Escola de Futbol Can Mir
des del 2016 i va ser un dels
primers jugadors del primer
equip de diversitat funcional
de l’entitat. Aquests van ser
uns anys molt difícils per tirar
endavant aquest projecte
que, amb el transcurs dels
anys, s’ha anat consolidant.
Segons explica el club,
José juga actualment a l’equip
Sènior DF que competeix a la
lliga de futbol 7 de FEDAMAR.
Com a persona i com a jugador ha crescut molt i ha fet
realitat amb el seu esforç i
treball aconseguir un dels
somnis del CEF Can Mir: que
persones amb diversitat funcional puguin formar part del
seu equip tècnic i entrenar

algun equip.
Així, al desembre es va
incorporar com a segon entrenador dels equips que el
Can Mir comparteix amb la
Fundació CromoSuma, un
benjamí i un infantil, amb
nens i nenes amb síndrome
de Down. Per al Can Mir
aquest és un dels somnis
i dels objectius que s’havia marcat, tant per donar

oportunitat a aquests joves,
demostrar que no existeixen
límits de cap mena, i també
per a ser un referent per a altres jugadors. També espera
que fets com aquest serveixin
perquè alguns estaments
federatius afavoreixin la incorporació plena d’aquestes
persones i els clubs apostin
per fer efectiu el futbol per a
tothom. / DdR

El jove nou entrenador del club. / Cedida

Jugadors i tècnics participants en el campus. / Cedida

La primera edició del Campus de futbol del Villareal
CF a les instal·lacions de la
Unió Esportiva Rubí ha finalitzat amb una gran acollida.
Un total de 40 jugadors, de
categories entre benjamí
i juvenils, i sis tècnics han
participat en la iniciativa. Entre els entrenadors, hi havia
dos del Rubí, Andreu Durán,
coordinador de futbol 11 i
tècnic del Cadet A, i Ferran
Martí, jove i prometedor
entrenador de la casa que
dirigeix el Benjamí A.
El campus va arrencar dilluns 27 i va finalitzar dijous
30, quatre dies en els quals
els jugadors del Rubí, i d’altres clubs que també s’han
volgut inscriure en el primer
campus que el Villareal fa a
Rubí, han pogut treballar la
metodologia d’un club de
primera.
Pel director general de la
UE Rubí, Jose Quereda ‘Pirri’,
el club rubinenc “creix més
amb aquesta mena d’esdeveniments esportius”.

Per la seva banda, el
president del club rubinenc,
Josep Alcalà, va assistir a
la cloenda del campus, durant el qual va tenir lloc
el lliurament de diplomes
acreditatius als jugadors que
van participar en aquesta reeixida primera edició. Alcalà
va destacar que “tot han
estat facilitats per part del
Villareal C.F. i l’organització
ha estat perfecta, a l’altura
del que és un club de Champions. Repetirem a l’estiu i
en futures ocasions”.
Satisfacció entre els participants
Alejandro Durán, un dels pesos pesants en l’estructura
esportiva del Rubí, assenyala
que “ha estat una experiència brutal. Tots hem après
els valors esportius i humans
que transmet el Villareal
C.F”. Durán espera que en
les pròximes edicions puguin
participar més jugadors de
la casa.
El jugador mes ‘veterà’

a participar ha estat Daniel
Gravilov, juvenil de segon
any i integrant del Juvenil
‘B’ de la Unió Esportiva
Sant Andreu. Granilov ha
mostrat la seva satisfacció
pel desenvolupament del
campus: “els entrenadors
són molt pròxims, tenen les
idees molt clares i expliquen
i transmeten a la perfecció
el que és el Villarreal. He
après molt i mai vaig pensar
que en quatre diez pogués
portar-me un aprenentatge
tan alt”.
Els participants del Campus podran ser seleccionats
per la selecció de Campus
d’Endeka Sports & Villareal
C. F., tenint l’opció de poder
participar en els diferents
tornejos internacionals que
realitza el ‘submarí groc’.
Dos d’ells seran convidats pel club castellonenc
durant una setmana a participar en diferents entrenaments i tornejos amb
la selecció del campus del
Villareal C.F. / UE Rubí

