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Divendres, 3 de juliol de 2020

MOCIONS APROVADES
-[ERC] En favor de la llibertat d’expressió i contra la prohibició de
l’exhibició de banderes ‘no oficials’
en façanes d’edificis públics.
Sí: ERC, ECP i AUP
Abst: PSC i VR
No: Cs
-[AUP] Per la promoció de les
activitats extraescolars d’estiu de
postconfinament.
Unanimitat

-[PSC i ECP] En suport a la necessitat d’un pacte d’estat pel dret a
l’habitatge.
Sí: PSC, ECP, Cs, AUP i VR
Abst.: ERC
-[PSC i ECP] Per l’ús de la pirotècnia de baix impacte sonor en les
celebracions populars a Rubí.
Unanimitat
-[Cs] Contra la intervenció dels
estalvis dels ajuntaments per part

MOCIONS NO APROVADES
-[ERC] Per reclamar al govern
espanyol el pagament de les prestacions dels treballadors que es
troben afectats per un ERTO

Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP
-[VR] Per l’impuls del nou pla

del govern d’Espanya.
Unanimitat
-[Cs] Per a preservar i fer efectiva la
conciliació laboral i reducció de la
bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la covid-19.
Unanimitat
-[AUP] Per l’organització de la
informació de la web municipal
per a les persones LGTBI+.
Unanimitat
director de polígons d’activitat
econòmica de Rubí
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

L’Ajuntament regularà l’ús de la
pirotècnia per evitar molèsties als
col·lectius vulnerables i mascotes
redacció

El Ple de juny va aprovar per
unanimitat que l’Ajuntament
comenci a treballar per regular l’ús de la pirotècnia
amb l’objectiu d’evitar molèsties als col·lectius més
vulnerables, com poden ser
les persones amb trastorn
de l’espectre autista, però

també als animals.
Després d’una llarga discussió i d’algunes esmenes, finalment tots els grups
municipals es van mostrar
a favor de regular l’ús de
la pirotècnia en les festes
populars i que aquestes
sigui de baix o nul impacte
sonor. També es treballarà
per fixar dies, horaris i zones
per tirar la pirotècnia. Tot
això s’haurà de fer de la mà
de les entitats de la cultura
popular rubinenca que fan
de la pirotècnia la seva raó
de ser, com per exemple les
colles de diables, després
que així ho acordessin tots
els grups municipals en el
debat previ a la votació. El
regidor d’En Comú Podem,
Andrés Medrano, va subratllar la necessitat d’avançar
cap a una regulació perquè
es tracta d’una “demanda de
molta gent”.
Garantir els casals als infants
vulnerables
També es va aprovar per
unanimitat una moció presentada per l’AUP per vetllar
per tal que tots els infants
rubinencs en situació vulnerable tinguin opció a participar en casals infantils o de
lleure durant l’estiu i acabar
amb la segregació que es

produeix en aquestes activitats lúdiques. “Cal fer un
estiu més enriquit per reduir
la segregació, sabem que
hi ha poc temps i recursos,
però cal treballar per fer-ho
possible”.
En aquest sentit, el regidor d’Educació, Víctor García, va explicar que les places
de casals d’estiu no s’han
esgotat i que s’ha fet una
tasca informativa per tal que
el major nombre possible de
famílies estiguessin informades dels casals: “Estem molt
tranquils, perquè cap nen
s’ha quedat fora del casal per
qüestions econòmiques”.
La segona moció que va
presentar l’AUP també va ser
aprovada per unanimitat, un
text que demana incloure al
web un apartat amb tota la
informació relacionada amb
els serveis i les activitats dirigides al col·lectiu LGTBI.
En canvi, no es va aprovar
una moció de Veïns per Rubí
per iniciar la redacció d’un pla
director de polígons després
que l’actual estigui a punt de
caducar. El PSC i En Comú
Podem van votar en contra
perquè el procediment per
començar la redacció del
pla ha de tenir en compte
uns supòsits que el text de la
moció no contemplava.

Renovat el compromís amb
el Fons de Cooperació Català
després d’una tensa discusió
El Ple de juny va servir perquè l’Ajuntament renovés
el compromís signat amb el
Fons de Cooperació Català
a través de la signatura d’un
nou conveni. Tot i que tots els
grups municipals van votar
a favor d’aquest acord, la
discussió va estar carregada
de la polèmica després que la
regidora d’Esquerra Montse
Solé recordés que fa només
un any “l’alcaldessa va dir
que no volia un centre de menors a l’Hotel Terranova i va
encendre la flama d’actituds
xenòfobes i racistes”.
El regidor de Veïns per
Rubí, Toni García, es va sumar
a les crítiques i va apuntar la
incongruència de defensar
els drets dels refugiats i “encapçalar manifestacions amb
el lema ‘Stop Menas’, que
no deixa en bon lloc ni a la

institució ni a la ciutat”.
Per la seva banda, la portaveu de l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) va demanar al
govern “fets i no paraules”
i va recordar els problemes
que tenen molts nouvinguts per empadronar-se a
la ciutat.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, es va defensar de les
crítiques afirmant que s’ha
treballat “per la integració
d’aquestes persones de forma discreta” i va apuntar que
és “un debat superat” i que el
govern sempre “defensarà els
drets de les persones”. També
el regidor socialista, Moisés
Rodríguez, va defensar l’actuació del govern explicant que
“es va fer un acompanyament
a un veïnatge que veia que
les coses s’estaven fent malament”. / DdR

PLE MUNICIPAL
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Tombada una moció que demanava pagar
els ERTO als treballadors que no l’han cobrat

El Ple sol·licita que els ajuntaments
puguin des�nar el superàvit a
la recuperació econòmica

REDACCIÓ

La sessió plenària de dijous
de la setmana passada també va servir per demanar al
govern de l’estat espanyol
que deixi als Ajuntaments
disposar del seu superàvit per fer polítiques de
recuperació econòmica,
amb mesures enfocades a
l’ajuda de l’economia local,
tant de les famílies com de
les empreses. La proposta,
presentada pel grup municipal de Ciutadans (Cs) va ser
aprovada amb el consens de
totes les forces polí�ques.
També es va aprovar
una moció del PSC i En
Comú Podem que reclama a l’estat espanyol que
impulsi un pacte pel dret
a l’habitatge. La regidora
d’Habitatge, Ànnia García,
va assenyalar que la situació
anterior a la crisi provocada
per la covid-19 pel que fa
a l’accés a l’habitatge ja
era preocupant i ara s’ha
agreujat encara més. García
va reclamar una nova moratòria per a desnonaments
i una pròrroga automà�ca
dels contractes de lloguer,

El vot en contra del govern
local, format pel Par�t dels
Socialistes de Catalunya
(PSC) i En Comú Podem
Rubí (ECP), va ser suﬁcient
per tombar una moció presentada pel grup municipal
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) que demanava al govern de l’estat que
pagués els Expedients de
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) a aquells treballadors i treballadores de
la ciutat que des del mes
de març encara no l’han
cobrat.
Des d’ERC recorden que
l’emergència sanitària ha
impactat en milers d’empreses de Rubí i s’han presentat
més de 800 expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO) que han afectat
a més de 7.000 treballadors
a la ciutat.
Segons la formació republicana, el principal problema és que encara hi ha
moltes famílies que no han
cobrat aquesta prestació.

Molts usuaris estan tenint diﬁcultats per contactar amb el SEPE, que encara no atén de forma presencial. / Cedida

“Fa més de dos mesos que
hi ha treballadors de la
nostra ciutat que no reben
cap mena d’ingrés i que pateixen, doncs, una situació
desesperant”, apunten.
La resta de grups van votar a favor, però la moció no
es va aprovar per la manca
de suport del govern, que
suma majoria. L’executiu
local va treure importància

a aquestes incidències i va
aﬁrmar que són casos puntuals: “Les incidències s’han
succeït per l’acumulació de
sol·licituds, però ara s’ha
recuperat la normalitat i
tot i que encara hi ha prestacions pendents de cobrar,
es tracta d’un percentatge
molt petit”, va assegurar
el regidor socialista Víctor
García.

Banderes no oﬁcials
En canvi, sí que es va aprovar una moció d’ERC en
contra de la sentència del
Tribunal Suprem que prohibeix la col·locació de banderes no oﬁcials a les façanes
dels ediﬁcis municipals. En
aquest cas, el grup municipal de Ciutadans (Cs) hi va
votar en contra, mentre que
el PSC i VR es van abstenir.

de com a mínim 6 mesos,
entre altres. La proposta
va comptar amb els vots de
l’equip de govern, Cs, VR,
l’AUP i l’abstenció d’ERC,
que va criticar la política
local d’habitatge.
El Ple també va donar
llum verda a una proposta
de Cs que demanava mesures per evitar la bretxa
salarial de gènere i garan�r
la conciliació. / DdR
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Tres dies de Marató de
Donants de Sang a Rubí

Rubí registra un únic cas posi�u
de coronavirus en la darrera setmana
A la ciutat ha 558 posi�us i 3.259 casos sospitosos de Covid-19
Per cada 1.000
rubinencs, 8 han
donat posi�u per
coronavirus

REDACCIÓ

La Sala acull habitualment la Marató de Donació de Sang. / Arxiu

El Banc de Sang i Teixits de
Catalunya s’ha instal·lat al
teatre municipal La Sala de
dimarts a dijous en el marc
de la Marató de Donants
de Sang.
La represa d’intervencions i tractaments després
del col·lapse sanitàri suposa
un augment de les necessitats de donacions de sang
per tal de comptar amb
reserves suﬁcients. A més,
amb mo�u de les mesures
de seguretat preventives,

l’ac�vitat es va celebrar en
tres dies i no en una sola
jornada, com és habitual.
Les persones interessades a
donar sang havien de reservar hora en horari de ma� o
de tarda.
L’objec�u de la Marató
era arribar a les 300 donacions, que permetrien tractar
prop de 1.000 pacients per
als hospitals i que també
servirien per mantenir les
reserves en bons nivells de
cara a l’es�u. / DdR

La ciutat ha registrat únicament un cas positiu de
coronavirus en la darrera
setmana i ara hi ha 558
rubinencs que han donat
positiu en una prova PCR,
en un test ràpid o en una
prova ELISA, les tres eines
que s’u�litzen per detectar
la covid-19 a Catalunya. Tot
i això, els casos sospitosos,
que no s’han fet la prova o
bé aquesta ha donat nega�va, con�nuen augmentant
sense aturar-se. En només
una setmana, s’han detectat
179 d’aquests casos, el que
vol dir que hi ha 3.259 rubinencs sospitosos de tenir
o haver �ngut coronavirus.
Les dades són de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitària
de Catalunya (AQuAS), que
les actualitza a escala municipal de forma diària.
Amb aquestes dades a
la mà, la taxa de contagis és
de 82,32 posi�us per cada

El ritme de posi�us con�nua pràc�cament estancat. / Arxiu

10.000 habitants o el que
és el mateix: 8 rubinencs de
cada 1.000.
Pel que fa a les defuncions, la Generalitat només
proporciona xifres comarcals. Al Vallès Occidental
han mort 1.421 persones
amb covid-19, però en la
darrera setmana només s’ha
produït una defunció. És la
tercera comarca amb més
mortalitat de coronavirus a
Catalunya.

Les xifres de la covid-19 a Rubí
POSITIUS

SOSPITOSOS

TAXA CONTAGI*

558

3.259

82,32
*Per cada 10.000 hab.
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L’Ajuntament denega el tràmit
administra�u per obrir Can Balasc
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
denegat l’aprovació prèvia
del projecte d’actuacions
especíﬁques en sòl no urbanitzable presentat per AJK
Inversiones Cantábricas y
Portuarias, una de les ﬁlials
del Grupo Sánchez, propietari de l’abocador de Can
Carreras i l’extrac�va de Can
Balasc. El consistori ha pres
aquesta decisió després que
l’empresa no hagi lliurat
l’estudi d’impacte ambiental requerit per la Junta de
Govern Local.
El 6 de març, l’Ajuntament va demanar a l’en�tat
mercan�l el lliurament d’un
estudi d’impacte ambiental
en el termini de 10 dies,
a més d’una sèrie de correccions per deficiències
assenyalades en informes
tècnics municipals. Amb la
crisi sanitària, tots els procediments administratius
van quedar aturats i el 22
de maig, l’empresa va presentar un escrit en el qual

El consistori ha denegat la llicència per manca de documentació
de l’empresa. / Arxiu

adjuntava documentació
tècnica i formulava una
sèrie de consideracions,
alhora que sol·licitava que
es procedís a l’aprovació
prèvia del projecte d’actuació específica en sòl no
urbanitzable de Can Balasc
per tal de poder obrir l’abocador.
Després d’examinar la
documentació aportada,
l’Ajuntament ha conclòs que
no es dona compliment als

requeriments efectuats i
per tant s’ha denegat l’aprovació prèvia del projecte
d’actuació especíﬁca.
Mesa d’abocadors
D’altra banda, el dijous de
la setmana passada es va
reunir la mesa d’abocadors
per primer cop des que
es va declarar l’epidèmia.
L’Ajuntament va explicar en
aquesta trobada amb els
veïns, l’en�tat Rubí sense

dels seus caps disposava de
les seves plantacions tot i que
es donaven suport logís�c i
s’intercanviaven treballadors
amb la ﬁnalitat de maximitzarne els rendiments.
Per jus�ﬁcar els ingressos
davant l’Agència Tributària, es
donaven d’alta a la Seguretat
Social amb contractes entre
els seus membres i pagant-se
part dels deutes que tenien a
través de les nòmines.
La marihuana es cul�vava
en cases llogades o adquirides

pels integrants del clan.Els
caps de la banda disposaven
de diverses immobiliàries
i empreses de construcció
amb l’objectiu de blanquejar els abundants ingressos
que tenien. Els rols de l’organització estaven definits:
alguns membres cultivaven
els esqueixos de les plantes de
marihuana, altres muntaven
les instal·lacions elèctriques
per punxar la llum dels comptadors, una part cuidava de
les plantacions i la resta duia a

Es reprenen les obres del
pont del carrer Sant Joan

abocadors i representants
de l’escola Rivo Rubeo que
el més probable és que
ara l’empresa presen� un
nou projecte. Pel que fa a
l’autorització ambiental que
l’empresa està tramitant
a la Generalitat, no hi ha
novetats, ja que el procediment va quedar aturat per
la crisi sanitària.

S’ha ampliat el pas reservat per als vianants per guardar la distància
de seguretat al pont. / Localpres-Ajuntament

El TSJC tomba el Pla d’extrac�ves
El Pla d’Extractives es va
aprovar el 2016 per regular
administra�vament aquestes ac�vitats i evitar facilitats perquè després es conver�ssin en abocadors. Va
ser un document pioner a
Catalunya i que ràpidament
l’empresa Grupo Sánchez
va recórrer a la jus�cia, tot
i que no té afectació en el
cas de Can Balasc. L’Ajuntament va informar a la reunió
que el Tribunal Superior de
Jus�cia de Catalunya (TSJC)
ha sentenciat a favor de
l’empresa i ara estudiarà si
presenta un recurs.

Les obres del pont del carrer Sant Joan s’han reprès
aquesta setmana després de
mesos aturades per la crisi
del coronavirus.
Està previst que durant
els propers dies s’instal·li la
barana de la vorera nord i
que es comenci a executar
la vorera sud.
L’actuació, inclosa al
Pla d’inversions, suposarà,
segons l’Ajuntament, una
millora de la mobilitat en
aquesta zona, especialment
u�litzada per a la ciutadania
que viu a les urbanitzacions
i vol accedir al centre de la
ciutat.
El pont con�nuarà amb

Desar�culada una organització criminal amb capacitat
per produir sis milions d’euros en marihuana
Els Mossos han desar�culat
una banda criminal amb epicentre a Terrassa, i lligams
amb Rubí, dedicada al tràﬁc
de drogues i al blanqueig de
capitals i han detingut 27
persones. La inves�gació es
va iniciar a ﬁnals de desembre
del 2019 quan es va detectar l’existència de la banda
criminal dedicada al cul�u i
tràﬁc intensiu de marihuana
anomenada Clan Egara.
L’organització funcionava
com un càrtel on cadascun

5

terme les vendes. El Clan Egara tenia capacitat per produir
anualment marihuana per un
valor de sis milions d’euros.
Durant l’operació policial, es
van realitzar 42 escorcolls a
localitats com Terrassa, Rubí,
Sabadell, Castellar del Vallès,
Matadepera, Sant Quirze,
Monistrol de Calders, Roda de
Berà o la Bisbal del Penedès,
entre altres. Els agents han
intervingut 186.000 €, divuit
vehicles, armes i material per
valor d’un milió i mig. / DdR

el trànsit tallat mentre durin
les obres. Els i�neraris alterna�us previstos per l’Ajuntament es plantegen per la
C-1413, el pont de La Llana i
el pont de Cova Solera.
Pel que fa al pas de vianants, s’ha incrementat la
zona reservada per a vianants per a poder guardar la
distància de seguretat.
La previsió de ﬁnalitzar
les obres s’ha vist endarrerida, no només per la
covid-19, sinó per altres circumstàncies. Per tot plegat,
l’Ajuntament calcula que
les obres del pont estaran
ﬁnalitzades a ﬁnals d’es�u.
/ DdR
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Pinten els bancs de la plaça
de l’Estació per celebrar
el Dia de l’Orgull LGTBI

Rubí Jove oferirà diverses ac�vitats
a l’aire lliure durant aquest es�u
temps de lleure i juvenil i
el de premonitors, que es
faran al juliol. Al setembre
es faran el de vetlladors i
el mòdul A d’iniciació a la
llengua dels signes. Totes
les places estan cobertes,
a excepció del curs de premonitors, on encara hi ha
vacants.

REDACCIÓ

L’Ajuntament, a través de
Rubí Jove, ha preparat una
programació d’activitats
d’es�u diversa i que s’adapta a la situació excepcional
generada per la covid-19.
La majoria de propostes es
desenvoluparan a l’aire lliure, amb totes les mesures
de seguretat i higiene i amb
reserva prèvia. Les inscripcions es poden formalitzar
gratuïtament a través del
web de Rubí Jove.

L’Ajuntament ha celebrat el Dia de l’Orgull LGTBI pintant els bancs
de la plaça de l’Estació. / J.A. Montoya

Coincidint amb la celebració
el 28 de juny del Dia de l’Orgull LGTBI, l’Ajuntament de
Rubí va decidir pintar amb
els colors de la bandera del
col·lec�u els bancs que hi
ha situats als laterals de la
plaça de la Nova Estació.
Es tracta d’una mesura impulsada pel consistori que
pretén donar visibilitat als
gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals i intersexuals,
un col·lec�u històricament
discriminat per la societat.
A banda d’aquesta actuació, com és habitual, l’Ajuntament ha lluït aquests
dies la bandera LGTBI a la

façana del balcó de la casa
de la vila. Tradicionalment,
l’Espai Jove Torre Bassas
organitza diverses ac�vitats
vinculades al 28 de juny, que
queden incorporades a la
programació de Festa Major
i que tenen lloc a la plaça
Salvador Allende, que també té una bandera pintada a
terra amb els colors de l’arc
de Sant Mar�.
D’altra banda, el collec�u la Ràbia va organitzar
al CRAC dissabte passat una
jornada amb tallers, música
i espectacles per a celebrar
el dia internacional de l’Orgull. / DdR

Tallers
La programació oferirà tallers a la fresca relacionats
amb diverses temà�ques:
urban sketching, parkour,
cal·listènia, skate, guitarra
d’iniciació i k-pop. Les sessions es repar�ran entre els
mesos de juliol i setembre.
Sor�des a la natura
D’altra banda, s’han programat diverses ac�vitats,
entre les quals hi ha una
sortida per l’entorn natu-

Cartell promocional de les ac�vitats d’es�u.

ral del Torrent dels Alous,
Penjallops, Can Camps i Ca
n’Oriol el 10 de juliol. També
es farà una passejada en
bicicleta des del Castell el 20
de juliol i una caminada per
Can Xercavins, Can Ramoneda, Can Pòlit, Can Fonollet,
Torre de les Mar�nes, Can
Guilera i el torrent de Can
Roig el 20 de juliol. El 14 de
setembre es farà una nova
sor�da en bicicleta.
Cultura urbana
El 10 de juliol, La SoniK
oferirà a l’Ateneu un passi

del documental ‘The bass
of woman’, mentre que el
19 de setembre �ndrà lloc
una nova edició del Rubí
Skate Open. El 26 i 27 de
setembre hi haurà l’ac�vitat
Fem Graﬀ i els dies 3 i 4 d’octubre se celebrarà el Full
Colors. També s’ha preparat
un torneig iSports en línia al
setembre, encara amb data
per determinar.
Formació
L’oferta inclou formacions
de cursos com ara el de
monitor d’activitats en el

Espais d’assessorament
Per úl�m, també es man�ndran opera�ves el juliol i
l’agost les assessories especialitzades de Rubí Jove, per
a les quals caldrà demanar
cita prèvia a través del correu rubijove@rubijove.cat
o a través del telèfon 630
766 379. Es podran realitzar
presencialment, per telèfon
o per videoconferència. Es
tracta del Punt Jove LGTB+,
l’Assessoria laboral jove, el
Servei d’assessorament i
orientació forma�va, l’Espai
d’orientació i acompanyament per a la sol·licitud de
beques de formació postobligatòria i el Consultori
sexual i de parella.
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Els treballadors de Con�nental arriben
a un principi acord d’indemnització
REDACCIÓ

La darrera reunió de la mesa
de negociació de Con�nental, que es va celebrar la
setmana passada, va ﬁnalitzar amb un principi d’acord
sobre el pla de sor�da dels
treballadors de les dues
plantes de Rubí, un acord
que haurà de ser ra�ﬁcat
en les assemblees dels treballadors.
El principi d’acord preveu un pla de prejubilacions per a les persones que
�nguin més de 55 anys en
el moment de la sortida
i, mitjançant un conveni
especial amb la Seguretat
Social, se’ls complementarà
la prestació fins a arribar
entre el 80% i el 100% del
salari, en funció de l’edat.
Per a la resta dels treballadors, s’han pactat unes
indemnitzacions de 62 dies
per any treballat amb un
màxim de 44 mensualitats.
També s’ha acordat una
quan�tat de 500 euros per
any treballat més un lineal
de 1.000 euros per a tota la

plan�lla.
CCOO d’Indústria del
Vallès Occidental valora de
forma posi�va aquest principi d’acord, ja que s’han
aconseguit unes bones condicions per al conjunt de la
plan�lla.
Ara, el sindicat demana

Les condicions
de sor�da dels
treballadors
acomiadats són
62 dies per any
treballat més 500
euros per cada any

a la direcció de la mul�nacional alemanya que treballi
per reindustrialitzar la planta de Rubí, és a dir, buscar
un comprador que op�mitzi
la fàbrica per a un nou negoci i es puguin mantenir el
màxim de llocs de treball
possibles.

Els treballadors de Con�nental han d’acceptar l’acord dels sindicats i la direcció. / Arxiu

L’Ajuntament té una quarantena de
treballadors contractats amb un pla d’ocupació
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
contractat 43 persones per
fer diverses tasques a l’administració a través del pla
d’ocupació Treball i Formació, en col·laboració amb el
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC). Les contractacions, que oscil·len entre
els sis mesos i l’any de durada, amb una jornada del
100%, ofereixen experiència
laboral i, alhora, eviten que
les persones contractades
esdevinguin aturats de llarga durada.
Les persones contractades van començar a treballar a diferents serveis de
l’administració local el 31
de desembre del 2019. Els
contractes corresponent a
diferents feines: agents cívics, administra�us, oﬁcials
de primera i de segona de
paletes i jardiners, oﬁcials
de segona de fusteria, serralleria i pintura, i peons de
fusteria, serralleria, pintura,
jardineria i construcció.
Els treballadors contrac-

El consistori ha contractat 43 persones a través d’un pla d’ocupació. / Ajuntament-Localpres

tats responent a diferents
perﬁls: homes i dones preferentment majors de 45 anys
que no reben cap prestació,
persones beneﬁciàries de la
renda garan�da de ciutadania i dones aturades.
Per aquesta edició del

Es tracta
majoritàriament
de persones
majors de 45
anys que estan en
situació d’atur

programa Treball i Formació, el Servei d’Ocupació
de Catalunya ha atorgat a
l’Ajuntament de Rubí una
subvenció de 630.919,68
euros, que es complementa
amb una aportació municipal de 164.536,73 euros.

Economia

Divendres, 3 de juliol de 2020

Amazon confirma que obrirà un centre
logístic a Can Rosés durant la tardor
L’empresa nord-americana calcula que crearà un centenar
de llocs de feina directes i prop de 200 de forma indirecta
rEDACCIÓ

La multinacional nordamericana Amazon obrirà
a la tardor una nova estació
logística a Rubí, des d’on
es repartiran paquets de
l’empresa als seus clients.
La notícia es va fer pública a
principis d’any, però faltava
la confirmació oficial de
l’empresa.
La instal·lació tindrà
25.540 metres quadrats i
estarà ubicada al polígon de
Can Rosés i crearà 100 llocs
de treball directes i 200 indirectes, ja que l’empresa treballarà amb nou companyies
de lliurament independents
per proporcionar entregues
ràpides i fiables. Els repartiments es faran als municipis
de l’àrea de Barcelona i els
municipis propers com Rubí,
Sant Cugat o Castellbisbal,
on l’empresa també té un
altre magatzem.
L’alcaldessa de Rubí, Ana

Els ajuts s’hauran de sol·licitar de forma telemàtica o bé a l’OAC amb cita prèvia. / Arxiu

M. Martínez, ha donat la
benvinguda a l’empresa i
creu que és un pas més per
consolidar la vocació industrial de la ciutat: “És un motiu d’orgull que una empresa
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de la magnitud d’Amazon
hagi vist els nombrosos
avantatges que suposa recalar a la nostra ciutat i desitgem que la seva presència
representi un nou impuls

econòmic per Rubí”.
Aquest serà el quart centre d’Amazon a Catalunya,
després d’obrir les instal·
lacions del Prat, Martorelles
i Castellbisbal.

Lleuger descens del
preu del lloguer a Rubí
de lloguer a Rubí era de
495,96 euros; una quantiEl preu del lloguer a Rubí tat que es va incrementar
durant el primer semes- fins als 537,04 euros el
tre del 2020 ha frenat 2016; els 582,26 euros
la tendència a l’alça i es el 2017; els 630,48 eumanté estable amb un ros del 2018; i finalment
lleuger descens. Durant els 666,68 euros de l’any
els tres primers mesos passat.
Pel que fa a les grans
de l’any es van signar 320
ciutats de la
nous contraccomarca, Rubí
tes de lloguer
La mitjana
és de les més
a la ciutat amb
dels nous
‘barates’. Sant
una quota mitjana de 664,66
lloguers que C u ga t é s l a
euros mensu- s’han signat a gran ciutat més
cara per llogar,
als, segons
les dades del la ciutat entre amb una mitDepartament
el gener i el jana dels nous
contractes de
d’Habitatge.
març és de
1.181,61 euLa mitjana
664,66 euros ros. Per darredel lloguer a
re, hi ha CerdaRubí durant el
2019 va ser de 666,68 nyola, que té una mitjana
euros, el que significa de 804,68. Pel que fa a
que ha disminuït el preu Terrassa i Sabadell, el preu
del lloguer, però de forma del lloguer és més similar
al de Rubí. A Terrassa els
molt lleugera.
En els darrers anys, nous contractes paguen
l’increment de preus del una mitjana de 624,47,
lloguer a la ciutat ha estat mentre que a Sabadell el
notable. El 2015 la mitja- preu mitjà és de 675,35
na dels nous contractes euros.
rEDACCIÓ

11:29

A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir de l’1 de juliol, ens
trobaràs de dilluns a divendres al viver, de 9 a 13:30 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí ﬁns al setembre.
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ubí, com la resta de pobles de Catalunya, va recuperant de mica en mica
la normalitat i un signe d’això són les
polèmiques i els debats entre els grups municipals, que en els darrers mesos havien rebaixat
el to i majoritàriament havien deixat treballar al
govern local, centrat a intentar donar resposta
a tots els problemes derivats de l’epidèmia de
covid-19.
El Ple de juny, encara telemàtic, va oferir
escenes de debat i confrontació política per
diverses qüestions i temes, però un dels més
notables va ser l’ús de la pirotècnia al municipi.
En Comú Podem i el Partit dels Socialistes de
Catalunya van posar sobre la taula una moció
per fer una regulació d’aquests elements piro-

EDITORIAL

Debat pirotècnic

tècnics, que havien estat protagonistes de nombroses crítiques a les xarxes socials coincidint
amb el 23 de juny. Més enllà de l’oportunitat
o no d’encetar aquest debat entre la revetlla
de Sant Joan i la de Sant Pere, absolutament
vinculades al foc i a la pirotècnica des de temps
immemorials, aquest és un debat que està al
carrer i que tard o d’hora havia d’arribar a la
política. La moció, que finalment va ser aprovada per unanimitat, planteja definir uns usos

Cartes Ciutadania

Un Rubí, vermell de vergonya
Jo, igual que altres persones, estimo la ciutat
on he nascut i on recordo places plenes d’arbres i de fonts, amb les botiguetes de sempre,
els camps i boscos propers on jugàvem a cuit
i amagar i el respecte que les persones tenien
envers la ciutat.
Crec que Rubí té racons històrics i naturals que son una meravella de conèixer i
contemplar; indrets on encara es pot trobar
silenci, color, frescor, records... espais per
gaudir en solitud o en companyia. Una
ciutat que té un passat mil·lenari que molts
coneixem i que a alguns ens hagués agradat viure, però malauradament el pas del
temps no s’atura i ha estat molt canviant,
transformant un poble agrícola i tèxtil, en
una ciutat de 80.000 habitants i totalment
industrial que durant anys, s’ha construït
desordenadament.
Avui dia, és una llàstima caminar per
Rubí i trobar una ciutat bruta, lletja, amb
molt poc arbrat, amb places sense ombra, on
els actes de vandalisme i disbauxa descon-

trolada deixen carrers i places fets una pena.
I dol saber que hi ha gent sense consciència
ni sensibilitat de cuidar-la.
Gent amb una total falta de respecte
envers la ciutadania i que no tenen gens
d’interès a recuperar, restaurar o cuidar el
mobiliari, els serveis, l’entorn... però tothom
és com és i per això el món va com va.
Des d’aquest espai i sense voluntat de
faltar a ningú, només volia compartir aquest
pensament i demanar a les persones que
viuen, dormen, passegen o venen a la ciutat
per passar una estona, que la cuidin; però
també demano al govern local que sigui
responsable i vetlli perquè Rubí (tal com
indica el seu nom), transmeti una imatge
intensa i brillant arreu i no sigui la vergonya
de la comarca.
Penso que amb petites accions es poden
marcar grans diferències i que no suposa
un gran esforç mantenir la ciutat neta i si la
veiem cuidada, tothom hi viurà més content.
Fem el gest! Gràcies.
Núria Julià Fosas

El Tuit de la setmana

1 de juliol

Jordi Muntan @jordimuntan
avui hem començat uns casals d’
es�u desitjats, esperats i complicats
d’ organitzar, però veient les cares
d tothom, ha valgut molt la pena
l esforç. a gaudir el projecte!
#rubicity #diversitat @AjRubi

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

clars sobre la pirotècnia, restringint-la a llocs,
situacions i temps molt concrets i intentant
disminuir el seu impacte sonor, especialment
per evitar problemes a persones com les que
pateixen trastorn de l’espectre autista o als
animals de companyia.
Les entitats relacionades amb el foc, principalment les colles de diables, veuen amb recel
aquesta voluntat de regular l’ús dels petards.
L’ús de la pirotècnia a les festes populars ca-

talanes, com poden ser els correfocs o els focs
d’artifici com el que va tenir lloc dilluns per
Sant Pere, està molt arrelada i forma part del
patrimoni català i de la seva identitat. Potser
aquestes festes pirotècniques haurien de quedar
al marge d’aquesta regulació, ja que les persones
que manipulen la pirotècnia tenen la formació
adequada per fer-ho, són extremadament curoses amb el seu ús i són activitats programades
en horaris i llocs concrets.
Són precisament les persones que fan un
ús esporàdic dels petards les que molts cops
molesten i poden representar un perill. El que
potser caldria, doncs, és legislar la venda de
petards, regulant la venda indiscriminada de
material pirotècnic.

ARTICLE D’OPINIÓ

Colau descobreix la regió
Manel Larrosa
arquitecte i urbanista
membre de FEMvallès

Cinc anys després de ser alcaldessa, Ada Colau
descobreix la regió metropolitana. Comptem
amb nombrosos intents els darrers anys -des
de FEMvallès- de parlar amb el govern de
Barcelona, i pràcticament, només hi ha hagut un contacte escàs amb un regidor. Amb
l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
més contactes, però sempre encallats en llurs
posicions, amb un diàleg impossible per entendre què coi és el Vallès i quines són les seves
problemàtiques. Només un dia van veure que
això de la sobirania alimentaria potser volia
dir mirar els camps del Vallès, ja que, si havien
de menjar del delta del Llobregat, potser no
els arribaria. Ara, Colau descobreix la regió
com segona corona, com el més enllà de la
capital, com una necessitat de metròpoli més
gran dels tres milions que ara compta i poder
arribar als cinc.
Però de quina regió parlen?, de l’oficial que
va de la Tordera al Foix? Arreplegant set comarques: Barcelonès, Maresme, Garraf, Baix
Llobregat, Vallès i Alt Penedès. Bé, aquesta
és l’oficial, però al Penedès han aconseguit un
cert reconeixement en la seva reivindicació
de vegueria o regió pròpia, la qual comprendria l’àmbit del Garraf, Alt i Baix Penedès i
l’Anoia. I la proposta té tot el sentit de no
partir el Penedès entre un àmbit influenciat
per Barcelona i un per Tarragona. Si Colau
pretén la regió, hem de dir que el conjunt de
Catalunya pot voler establir el seu mapa regional de manera coherent. Altrament, perquè
sempre Barcelona ha de pretendre una solució
a un problema més general?, per què ella és
“metropolitana”?, per què és ciutat global?
Resoldre les regions catalanes implica
eliminar les diputacions, si es fa bé. Altrament
el joc no se sosté. Colau ha entrat en un jardí
complicat, per més que aparèixer a la foto amb
les alcaldies de Mataró, Granollers i Terrassa
aparenti seguretat. Però, la realitat és que Barcelona només pretén consolidar alguna figura
per a la “segona corona”, més enllà de l’AMB
i mantenir la frontera a mig Vallès. De fet,
vol un país ordenat per gradients de perifèria.
Doncs bé, no solament caldria establir el mapa
regional de Barcelona sinó el del conjunt
del país. Un primer pas seria reconèixer que
la regió de Barcelona ha de ser més petita,

només de cinc comarques: Barcelonès, Baix
Llobregat, Maresme i Vallès.
El segon punt seria que el mapa regional haurà de reconèixer l’àmbit de Manresa
(Llobregat-Cardener) i el de Vic (Alt ter) per
tal que el mapa regional sigui la identitat del
país a efectes de representació al Parlament.
Pretén Colau que continuem votant per províncies com la de Barcelona? i que el mapa
polític i el metropolità es donin l’esquena?
I compte, perquè també és “metropolità” el
Camp a Tarragona. I què?, ha de quedar per
un altre dia? Així no es fa un país sinó una
carrera d’oportunistes.
Colau ha obert un meló del qual només
es pot prosperar si es fan bé els passos. I això
no vol dir, precisament, voler implantar una
realitat que soscavi el conjunt del país. A totes
les regions hi ha d’haver principi de subsidiarietat. És a dir, que tot allò que es pugui fer a
una escala menor, no s’ha de fer a la superior.
De la mateixa manera que la regió de Barcelona reclama competències que avui porta la
Generalitat, les comarques del seu interior han
de poder fer coses que avui només fa l’AMB
o la ciutat de Barcelona, fent-ho per exemple
al Vallès.
Catalunya, independent, federal o autonòmica, mereix una organització interior millor
que la d’avui, feta de províncies, comarques
mal enteses, diputacions, àrea metropolitana
i ajuntaments descompensats. Ens cal la
modernització que han fet les Comunitats
Autònomes uniprovincials, només dos llindars
polítics: Generalitat i ajuntaments, i la resta
d’institucions com a tècniques i de suport.
Inventar un llindar polític “metropolità” és un
frau fet per la porta tecnòcrata. En primer lloc
les regions haurien d’imitar els llindars d’identitat i en segon lloc les comarques treballarien
pel suport municipal. Pel que fa als districtes
electorals, les regions es subdividirien quan hi
ha massa població, i és possible fer-ho amb
coherència.
Com a país ens cal una Nova Planta. El
1714 van anorrear la nació i el 1716 la Nova
Planta va esborrar l’organització interna per
després consolidar el provincialisme i altres
fets institucionals. Tot i els anys, seguim sense
un vestit adequat. Cal agrair a Colau haver
obert la capsa dels trons, un problema que els
partits temen entomar, que les institucions
defugen i en el qual ens juguem la identitat i
el projecte de país.
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Proservice amplia
instalaciones y ofrece
nuevos servicios

D

esde Proser vice
Rubí nos complace
anunciaros nuestras últimas mejoras para
aumentar la comodidad
y seguridad de nuestros
clientes.
Como medida de prevención, justo al comenzar
el Covid-19, la recepción
de vehículos se realiza exclusivamente en el edificio
ubicado en la carretera
de Terrassa 110. Es una
entrada más cómoda, en
la cual se puede aparcar
sin problemas y donde se
recibe una atención más
personalizada.

Hemos ampliado nuestras instalaciones y también nuestros servicios,
ofreciendo reparación
integral de motocicletas,
y mantenemos todos los
demás como el servicio de
entrega y recogida a domicilio si se necesita, coche
de cortesía, furgonetas de
cortesía, plancha y pintura,
mecánica, electrónica, limpieza integral de vehículos
y un largo etcétera que
os animamos a conocer.
Y todo ello con la misma
profesionalidad y carisma
de nuestro equipo.
Además, tenemos en

SERVICIOS
DESTACADOS
Alineado de dirección
Reparación integral
motocicletas
Limpieza integral
de tapicería

la actualidad muchas promociones para todos los
servicios, desde carga
de aire acondicionado
a partir de 49,95€, descuentos en franquicias de
seguros, trabajamos con la
totalidad de las compañías
aseguradoras...
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Una Diada de Sant Pere atípica per la pandèmia
La majoria de les activitats programades
s’han seguit de forma virtual

rEDACCIÓ

La pandèmia de coronavirus
va obligar a l’Ajuntament a
ajornar la Festa Major de la
ciutat fins després de l’estiu, a l’espera de veure com
s’avança en aquesta crisi
sanitària mundial. Tot i això,
el consistori, amb la col·
laboració d’algunes entitats
locals, va poder programar
algunes activitats entorn de
la Festa de Sant Pere, patró
de la ciutat, i dia gran de la
Festa Major.
Va ser, sens dubte, una
Diada de Sant Pere atípica,
sense multituds i sense
l’esclat de colors i alegria
als carrers, però que deixa

imatges inèdites com els
gegants de la ciutat o els
dansaires de l’Esbart amb
les seves corresponents
mascaretes.
La majoria de les activitats van ser virtuals i es van
poder seguir en streaming o
per les xarxes socials.
Les activitats van arrencar diumenge al vespre amb
la presentació de les pregoneres d’enguany, les directores dels centres per a la
gent gran de Rubí, un acte
que va comptar amb l’equip
de Ràdio Rubí i l’alcaldessa,
Ana M. Martínez.
Ja al vespre, hi havia
programat un concert de
l’Obrador Coral a l’amfitea-

tre del Castell, sense públic,
però va ser suspès. L’Ajuntament va decidir reemetre
pels canals de Facebook i
YouTube de l’Ajuntament,
el concert de 2006 de la
mateixa agrupació coral: el
Rèquiem de W. A. Mozart.
Dilluns, dia de Sant Pere,
a partir de les 11 h va tenir
lloc la despertada, plantada i ball institucional dels
Gegants de Rubí. El Roc, la
Paula, la Laia i el Galderic
van lluir mascareta i van ballar a la plaça Pere Aguilera
davant una cinquantena de
persones, tot respectant la
distància de seguretat.
Posteriorment, els gegants van desplaçar-se fins

S’han vist imatges inèdites fins ara com
gegants o dansaires amb mascaretes

a l’església de Sant Pere. El
Roc i la Paula van accedir
al temple i van presidir la
missa en honor al patró de
la ciutat, oficiada per l’arxipreste de Rubí, Joaquim
Meseguer.
Al migdia, es van programar visites guiades per
les exposicions que hi ha
instal·lades al Museu Municipal El Castell i el Celler. Els
grups van ser molt reduïts i
va ser necessari inscriure’s
prèviament.
El jazz és un dels clàssics de la Festa Major de
Rubí i enguany també ha
tingut un espai. Va ser a
través d’un vermut musical
que l’Associació Jazz Rubí

va organitzar als jardins
de l’Ateneu. També va ser
necessària la inscripció
prèvia per guardar les distàncies de seguretat, però
els assistents, malgrat la
calor, van gaudir amb les
actuacions de Tro, el trio del
contrabaixista Xavi Castillo,
i del quartet de la cantant
Gwen Perry.
La plaça Pere Aguilera
va acollir també al migdia la trobada de Peres,
Petres, Paules i Paus, que
enguany va comptar amb
força menys participants.
Ja al vespre, va tenir
lloc la popular Ballada de
l’Esbart Dansaire. L’actuació
va tenir lloc al Castell i els

dansaires també van lluir
les pertinents mascaretes.
La ballada va poder ser seguida en streaming a través
de la pàgina de Facebook
i del canal de YouTube de
l’Ajuntament.
La cloenda dels actes de
Sant Pere va ser un castell
de focs, també totalment
atípic, amb el llançament
de focs artificials des de
dos punts, a l’Escardívol,
i a La Serreta, i força gent
els va poder seguir des de
balcons, finestres i terrats.
L’acompanyament musical
es podia sentir a través de
l’emissora local Ràdio Rubí,
al 99.7 FM i a radiorubi.
fm.

GALERIA DE FOTOS DE LA FESTIVITAT DE SANT PERE 2020

Els Gegants de Rubí, amb membres de la colla gegantera i representants municipals, durant la plantada
de gegants a la plaça Pere Aguilera. / J.A. Montoya

La geganta Paula, amb la seva corresponent mascareta, durant l’ofici en honor a Sant Pere, patró de la
nostra ciutat. / J.A. Montoya

El solemne ofici, com és tradicional, va estar presidit per l’arxiprest de Rubí, Joaquim Meseguer. Amb
mascaretes i pantalles protectores, com marquen les mesures de seguretat, els religiosos van oferir la
comunió als feligresos./ J.A. Montoya

Els jardins de l’Ateneu van acollir un vermut musical organitzat per l’entitat Jazz Rubí. Per assistir calia
inscripció prèvia, ja que l’aforament estava restringit per evitar aglomeracions. El vermut va estar
amenitzat pel Trio de Xavi Castillo i per la cantant Gwen Perry qui va estar acompanyada del seu trio
favorit, amb la pianista Michele Faber, el contrabaixista Curro Gálvez i el baterista Enrique Heredia. /
J.A. Montoya

FESTA DE SANT PERE 2020
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Una desena de persones van assis�r a la visita guiada pel Celler, recorrent els diferents espais d’aquest
emblemà�c equipament municipal de passat vinícola, que l’any 2013 va reobrir les seves portes després
de ser rehabilitat per a l’ús cultural. / A.B.

L’Esbart Dansaire va fer una ballada al pa� del Castell, que es va poder seguir a través de la pàgina de
Facebook i del canal de YouTube de l’Ajuntament. Els dansaires van ballar fent servir les mascaretes i
altres mesures de seguretat com el gel hidroalcohòlic o guants. L’Esbart va dedicar la menta de la ballada
a la gent que ha vetllat per tots nosaltres durant aquests temps, als que ho han passat malament i als
que encara ho estan passant. / Cedida

A més de a la missa en honor a Sant Pere, la tradició també va ser present a la trobada de Peres, Petres,
Paus i Paules, que enguany va reunir 13 veïns i veïnes amb aquests noms, una xifra lluny de més d’un
centenar d’altres anys. La reunió, que va tenir lloc a la plaça Pere Aguilera, també va deixar una imatge
per a la història, amb els par�cipants guardant les distàncies i portant les corresponents mascaretes./
Ajuntament-Localpres

Un castell de focs de Sant Pere va servir com a cloenda dels actes. El castell es va realitzar a dos punts
de la ciutat, L’Escardívol i La Serreta. Molts ciutadans van poder seguir l’espectacle des dels seus balcons i ﬁnestres. L’acompanyament musical es podia seguir a l’emissora local Ràdio Rubí. Músiques molt
vinculades a la Festa Major, com les Gitanes de l’Esbart Dansaire de Rubí, es van combinar amb altres
temes de plena actualitat, com la versió de ‘Resisis�ré’ que tant s’ha popularitzat durant el conﬁnament
per la covid-19./ Ajuntament-Localpres
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fotografia

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’
anuncia els guanyadors del
seu concurs solidari

cinema

L’InFest sobreviu al coronavirus i se
celebrarà al Castell el 16, 17 i 18 de juliol
rEDACCIÓ

Algunes de les imatges guanyadores, en temàtica lliure. / El Gra

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’
ha fet públic els guanyadors
del concurs de fotografia
solidari que va organitzar
amb l’objectiu de recollir
diners per a l’Associació de
Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV).
El jurat, format pels reconeguts fotògrafs Emilio
Morenatti, Mingo Venero i
Cristóbal Castro, ha escollit
com les millors imatges en la
categoria COVID-19 les fotografies realitzades per Joan
Pous Burniol, Sebastià Niubó
i Jordi Giménez Manent.
Pel que fa a la modalitat
de temàtica lliure, els deu

guanyadors han estat Roser
Fontseca, Xavier TorresCanals, Robert Lluís Serra,
Josep Ma. Sauri, Esther López López, Ramon Visa, Maria Torres, Jordi Pol, Teresa
Sallés i Montse Pallàs.
En total, hi han participat
en el certamen 190 fotografies. Per cada fotografia
participant, El Gra dona 1 €
a ASAV, així que farà entrega
de 190 € a l’entitat solidària local per tal d’ajudar a
atendre a les famílies més
necessitades de la ciutat.
Les imatges guanyadores es
poden veure a www.grupfotograficelgra.cat / DdR

Literatura

El periodista Toni Cruanyes
signa exemplars del seu
llibre ‘Un dels nostres’

Cruanyes, signant un dels exemplars del seu llibre. / J.A. Montoya

rEDACCIÓ

El periodista Toni Cruanyes,
presentador del Telenotícies
Vespre de TV3, va presentar
divendres passat a la tarda el
seu llibre, ‘Un dels nostres’,
a la carpa situada davant la
llibreria El Racó del Llibre,
i posteriorment va signar
exemplars a les persones
que li van demanar. L’acte va
comptar amb la participació
del periodista rubinenc Roger Cuartielles.

‘Un dels nostres’ és un
llibre que explica els secrets
que hi ha darrere l’edició
de Telenotícies, i incideix
especialment en el conflicte
polític que ha viscut Catalunya durant els darrers anys:
des del referèndum de l’1
d’octubre fins al judici del
Tribunal Suprem, així com la
tensió viscuda a TV3, ja que
la cadena catalana va rebre
amenaces. També reflexiona
sobre el paper de les entitats
i sobre la identitat.

El Festival Internacional de
Curtmetratges de Terror,
Fantàstic i Freak de Rubí
mantindrà la seva cinquena
edició i se celebrarà entre
els dies 16 i 18 de juliol.
Els organitzadors
d’aquest ja mític festival
rubinenc han pogut mantenir l’activitat, però amb un
canvi d’ubicació. Si normalment l’InFest se celebrava
al Celler, enguany ho farà a
l’amfiteatre del Castell, un
espai molt més ampli i diàfan que permet que les distàncies de seguretat siguin
més fàcils de respectar.
Els assistents al festival
hauran de dur mascareta i
deixar un espai entre ells.
També es recomana rentar-se sovint les mans i no
abraçar les mítiques cuques,
que són les encarregades de
presentar el concurs.
Pel que fa al vot del
públic, l’organització està
treballant en alternatives
telemàtiques per tal que

El Festival Internacional de curts de terror, fantàstic i freak se celebrarà a mitjans de mes. / Cedida

els assistents puguin votar
el curt que més els agrada
i així atorgar el premi del
públic.
A més de celebrar l’InFest, també el 16 de juliol
es donaran a conèixer els
guanyadors dels Premis
Arkam al millor audiovisual
del Vallès. Un jurat format
per tres periodistes serà
l’encarregat de seleccionar
els treballs.

També es lliuraran
els premis
Arkam al millor
audiovisual del
Vallès
Anunci de l’InFest
Per promocionar l’activitat,
l’InFest ha publicat al seu
canal de Youtube un anunci
rodat a la plaça de Sant Pere
amb la col·laboració de les

colles de diables locals, els
Castellers, l’Esbart Dansaire
i el grup Explosión Rítmica, a més de centenars de
persones que van fer de
figurants.
Es tracta d’una producció de la productora rubinenca La Lombarda que
recrea una escena festiva,
però de terror i gore, davant
de l’Ajuntament sota el lema
‘L’InFest ja és tradició’.

Pilar Rahola visita Rubí per presentar
‘L’espia del Ritz’, la seva última novel·la
Lara López

La periodista Pilar Rahola va
visitar Rubí dimecres al vespre per presentar i signar al
públic la seva última novel·
la, ‘L’espia del Ritz’ en un
acte organitzat pel Racó del
Llibre. Desenes de lectors
i lectores feien cua des de
les 19 hores per aconseguir
el seu exemplar signat del
llibre sobre la repressió dels
règims feixistes de Franco
i Hitler i la persecució dels
jueus a la Barcelona dels
anys 40.
L’exdiputada del Parlament explica que va començar una saga familiar sobre
la “història més convulsa i
difícil del país” amb la novel·
la ‘Mariona’, ambientada al
segle XIX, amb la intenció
d’avançar en la història de
Catalunya fins a arribar a
l’actualitat. ‘L’espia del Ritz’
narra la història del músic
jueu Bernard Hilda, un dels
artistes preuats pels franquistes durant la postguerra
i col·laborador secret amb el
bàndol aliat. Rahola també

Pilar Rahola, signant exemplars del seu llibre. / L.L.

recupera en aquest llibre el
personatge Merceneta de
la seva anterior novel·la, ‘La
rosa de cendra’.
La novel·la mostra com,
durant la Segona Guerra
Mundial, Espanya, lluny de
mantenir-se neutral, era
un país germanòfil: Hitler
era alabat als principals
diaris i el país col·laborava
en la persecució de jueus
i republicans. La Catalunya
dels anys 40 era un país
ferit, humiliat i reprimit en
contraposició a la burgesia
acomodada que donava su-

port al règim franquista.
L’escriptora catalana fa
30 anys que investiga sobre
la identitat i el poble jueus
i ha parlat amb testimonis
que van fugir del nazisme:
supervivents de la França
ocupada pels nazis, pilots
britànics que queien a França i van travessar els Pirineus a peu o maquis, entre
d’altres. “Catalunya va viure
una epopeia de la lluita per
la supervivència brutal”.
La popular i polèmica
tertuliana de ràdio i televisió va confessar davant

el públic rubinenc que va
plorar mentre escrivia un
dels capítols de la novel·la.
El llibre homenatja totes
les víctimes del franquisme, explicant a través dels
testimonis dels familiars
dels republicans assassinats
com maltractaven i els mataven al Camp de la Bota a
Barcelona. “No sé si la política ocuparà més anys de la
meva vida, el que sí que tinc
molt clar és que no abandonaré la literatura perquè
soc molt feliç escrivint”, va
sentenciar Pilar Rahola.

ESPORTS
CICLISME | RUTA

El CCR reprèn les
sor�des regulars
Després dels mesos de confinament, el Club Ciclista
Rubí (CCR) ha reiniciat les
sor�des en grup del club.
Així, doncs, aquest diumenge 5 de juliol �ndrà lloc la
19a sortida dels grups A,
B i C.
El grup A realitzarà una
ruta de 110 km ﬁns a Castellbell. L’i�nerari passarà
per Terrassa, La Mata, Mura,
Rocafort, Pont de Vilomara i
Sant Vicenç de Castellet ﬁns
a arribar a Castellbell. La
tornada serà per Monistrol,
Can Sedó, Olesa, Martorell,
Els Onze, Castellbisbal i
Rubí.
Per la seva banda, el
grup B anirà ﬁns al Pla del
Penedès, en una ruta de 95
km que passarà per l’Ordal
i tornarà per Sant Sadurní
i Martorell ﬁns a arribar a
Rubí. Finalment, el grup C
anirà ﬁns a Castellbell i el Vilar en una sor�da de 80 km
passant per Terrassa, L’Obac
i Rellinars. La tornada serà
per Vacarisses i Terrassa.
Totes les sor�des seran
de la plaça Doctor Guardiet,
a les 07.30 h. / DdR
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NATACIÓ | OCI

La piscina descoberta de Can Rosés
obre amb mesures de seguretat

La piscina reobre amb certes mesures de seguretat sanitària. / CNR

REDACCIÓ

El Club Natació Rubí (CNR)
va obrir dissabte passat la
piscina descoberta d’es�u
per a socis, sòcies i la ciutadania en general. Ho va
fer amb mesures sanitàries
encaminades a garan�r la
salut dels usuaris i usuàries.
L’a fo ra m e nt d e l e s
instal·lacions s’ha reduït,

s’han ﬁxat torns horaris i és
necessari fer reserva prèvia
amb l’objec�u de mantenir
la distància social entre els
i les banyistes. A més, és
obligatori l’ús de la mascareta a les dependències
interiors del club i a la zona
a l’aire lliure quan no es
pugui respectar la distància
de seguretat.
La piscina obre en primer torn de les 10 h ﬁns a

les 14.30 h i en segon torn
de 15 h a 19.30 h. Els socis
i sòcies poden gestionar
les reserves a través de la
web de l’en�tat i de l’aplicació del club. La compra
d’entrades puntuals s’ha de
realitzar a través de la web
de l’associació.
A la mateixa web, es
pot consultar la norma�va
actualitzada i adaptada a la
situació actual.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó inicia la primera
etapa de la pretemporada 2020
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha iniciat la primera etapa de la
pretemporada 2020, marcada per la crisi sanitària
del coronavirus.
Segons han decidit els
responsables de l’Amateur
A, Juan Carlos Rodríguez i
Toni Corral, en aquesta primera etapa, que es durà a
terme al llarg de tot aquest
mes de juliol, els jugadors
iniciaran els entrenaments
físics, tot i que de forma
suau. Servirà per a una
primera presa de contacte
entre tota la plantilla que
conforma el primer equip
del club.
Posteriorment, hi haurà una segona fase de
la pretemporada, que es
concretarà quan es conegui definitivament la data
d’inici de la competició
2020-2021, ja que no se
sap si començarà al setembre o el 4 d’octubre.
Malgrat tot, el club
sí que ha tancat ja cinc
partits amistosos, tots ells
en principi al Municipal

de Can Fatjó i amb entrenaments més adequats al
rendiment dels jugadors.
Pel que fa a la plantilla,
aquesta està pràcticament
tancada, excepte el fitxatge d’un porter, que és
l’última incorporació que
podrien fer els tècnics. Es
tracta d’una plantilla força
completa i amb unes incorporacions que s’espera
que siguin una garantia de
permanència i a la vegada
que permetin aspirar al
màxim.
Campus de tecnificació
Dilluns vinent 6 de juliol
comença el campus de tecnificació en dos torns, de
10 h a 12 h i de 18 h a 20 h
de dilluns a divendres.
El campus és per a nens i
nenes d’entre 4 i 13 anys,
és a dir, per als nascuts entre el 2007 i el 2016. Com
és lògic, l’activitat comptarà amb totes les mesures
higièniques i de seguretat
sanitàries recomanades
davant l’epidèmia de coronavirus per prevenir
contagis.

