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Fase 2, pas endavant cap a 
la nova normalitat
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«No perdem res del nostre temps; potser n’hi va haver més bells, però aquest és el nostre» - (Jean Paul Sartre, filòsof, profesor i escriptor francés, 1905-1980) 

Les dades del coronavirus 
a Rubí: 511 positius i 2.293 

casos sospitosos 
Pàg. 3

Circular en patinet per zones 
prohibides i portar gossos 
deslligats, les conductes 

incíviques més detectades 
pels agents cívics

A partir de dilluns ja no hi hauran franges 
horàries, excepte pels majors de 70 anys, i 

podran obrir restaurants i bars, amb limitacions
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«Darrere la conducta de cadascú depèn el destí  de tots» (Alexandre Magne, rei de Macedònia del s.I aC)

Els centres sanitaris només 
atenen urgències i els 
hospitals restringeixen l’accés

Parlem amb rubinencs que 
presten serveis essencials per 
a la ciutadania
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fabrica 
mascaretes 
gratuïtes 
pel personal 
sanitari 
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Les administracions presenten 
diversos paquets per ajudar 
treballadors i empreses
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La ciutat s’atura per lluitar contra 
la propagació de l’epidèmia 
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Mútua de Terrassa crea 
unitats funcionals per 
abordar les possibles 
seqüeles en malalts 

de Covid-19

Edició només 

En digital
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Nou increment de l’atur a la 
ciutat, que ja frega els 6.000 

desocupats 
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La FCF atorga l’ascens a 
Segona Catalana a l’Olímpic 
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Les administracions anuncien paquets d’ajudes per 
pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
REDACCIÓ

La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 ha obligat 
al govern central a decretar 
l’estat d’alarma fi ns al 28 de 
març, tot i que molt proba-
blement s’haurà d’aplicar 
durant més dies. El decret ha 
impulsat un conjunt de mesu-
res que afecten directament 
l’economia, en especial als 
autònoms i a les empreses, 
però també als treballadors 
temporals. Per aquest moti u, 
diferents administracions ja 
han proposat les primeres 
mesures per pal·liar els efec-
tes negati us que puguin tenir 
les mesures restricti ves sani-
tàries i ajudar les famílies que 
pitjor ho esti guin passant.

Així,  el  president de 
l’executiu espanyol, Pedro 
Sánchez va anunciar dimarts 
un conjunt de mesures per 
fer front a la crisi econòmica 
arran de l’epidèmia. Entre 
les mesures més destacades, 
hi ha una moratòria en el 
pagament de les hipoteques 
per aquelles persones que es 
quedin a l’atur o per aquells 
treballadors que vegin re-

duïts notablement els seus 
ingressos. El govern central 
també ha prohibit que es talli 
llum, aigua o gas a les famílies 
vulnerables.

Pel que fa als ajuts als 
treballadors, ha anunciat 
que totes les persones que 
estiguin en situació d’un 
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) co-
braran la prestació d’atur, 

independentment de si en 
tenien dret o no. També 
s’ha anunciat una prestació 
per als autònoms que hagin 
vist caiguda un 75% la seva 
facturació respecte al març 
del 2019. Altres mesures són 
la possibilitat de reduir-se el 
100% de la jornada en cas 
que el treballador necessiti  
cuidar d’un familiar fins a 
segon grau.

També ha anunciat una 
transferència de 2.800 mili-
ons d’euros per a les comu-
nitats autònomes i ha fl exi-
bilitzat la regla de la despesa 
dels ajuntaments.

Pel que fa a les mesures 
adoptades per la Generalitat, 
aquestes consisteixen en una 
moratòria de l’autoliquida-
ció i pagament dels tributs 
i crèdits a la Generalitat, 

Targetes moneder 
per cobrir a Rubí les 
beques menjador
La Generalitat de Catalunya 
ha garanti t els ajuts de men-
jador a l’alumnat benefi ciari 
de les beques menjadors i als 
menors usuaris dels serveis 
d’intervenció socioeducati va 
amb servei d’àpat a través 
d’unes targetes moneders. 
Això vol dir que a Rubí es 
reparti ran 1.782 targetes per 
cobrir aquestes necessitats i 
un total de 17.000 a tot el Va-
llès Occidental. Les targetes 
moneders es distribuiran de 
manera personal al domicili 
de cada infant entre el 23 i el 
25 de març. / DdR

una inversió de 7,5 milions 
d’euros per compensar els 
autònoms afectats per la crisi 
i que no ti nguin una alterna-
ti va d’ingressos si demostren 
tenir pèrdues econòmiques 
en relació amb el març del 
2019. També s’ha anunciat 
una línia de crèdits de 1.000 
milions d’euros, a través de 
l’Insti tut Català de Finances 
o Avalis Catalunya, desti nat a 
les pimes per ajudar a la seva 
liquiditat i a mantenir els llocs 
de treball. Una mesura que 
la Generalitat calcula que 
podrà ajudar a unes 4.000 
empreses.

Pel que fa a l’Ajuntament 
de Rubí, ha dit que ajornarà el 
pagament d’impostos i taxes 
fi ns a la fi  de l’estat d’alarma. 
Això vol dir que si el 4 de maig, 
data en què s’iniciava el paga-
ment de l’IBI, la situació és la 
mateixa que ara, s’ajornarà el 
pagament. En canvi, l’Impost 
d’Acti vitats Econòmiques es 
cobra al setembre i, per tant, 
no hauria de quedar afectat. 
El que sí que s’ajornarà segur 
és el pagament de l’impost de 
vehicles, que havia començat 
el 2 de març.

AJUTS GOVERN CENTRAL
-Moratòria en el pagament 
d’hipoteques als treballadors 
que es quedin a l’atur o que 
hagin vist reduïts els seus in-
gressos
-Prohibició de tallar l’aigua, 
la llum i el gas a col·lectius 
vulnerables
-Els ERTE no consumiran de-
socupació i tots podran cobrar 
l’atur
-Reducció de la jornada dels 
treballadors al 100% per tenir 
cura de familiars fi ns a segon 
grau
-Prestació per falta d’acti vitat 
pels autònoms que hagin re-
duït els seus ingressos un 75% 
respecte al març del 2019

-Protecció pels treballadors fi -
xos disconti nus, a temps parcial 
i cooperati ves
-300 milions d’euros per refor-
çar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cien-
tí fi ca
-Pròrroga automàtica de les 
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 mili-
ons d’euros a les comunitats 
autònomes
-1.000 milions d’euros per 
inversions sanitàries
-Suspensió del pagament dels 
deutes tributaris a les pimes
-Ajuts al sector turísti c, trans-
port i hostaleria
-Subministrament de 950.000 
mascaretes

-25 milions d’euros per beques 
menjador

AJUTS GENERALITAT
-Moratòria en el pagament de 
tributs a la Generalitat
-7,5 milions d’euros per ajudar 
als autònoms que no ti nguin 
alternati va d’ingressos i hagin 
ti ngut pèrdues en relació amb 
el març del 2019
-Línia de crèdits de 1.000 mi-
lions d’euros per a pimes per 
necessitats de liquidació i man-
teniment dels llocs de treball
-Moratòria de la taxa turísti ca

AJUTS AJUNTAMENT
-Ajornament dels impostos i les 
taxes municipals

Vetlles i enterraments només al tanatori i en la inti mitat
- Els difunts només es poden vetllar fi ns a un màxim 
de dues hores.
- L’aforament de les cerimònies d’enterrament, que 
no es poden fer a les esglésies, està limitat a 15 
persones.
- Les persones han de guardar un metre de distància 
entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
sanitàries.

Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp 
- El Mercat Municipal conti nua obert amb l’horari 
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients 
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal 
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues 
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures 
per prevenir els contagis, com ara la uti lització de 
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel 
desinfectant els taulells.

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
evitar contagis de COVID-19, 
tant pel que fa als voluntaris 
de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR
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Rubí avança a la fase 2 de la desescalada 
a partir de dilluns vinent

ReDAcció

Després de quinze dies en 
la fase 1 de la desescalada 
en el confinament de la 
població per la pandèmia 
de coronavirus, Barcelona i 
la seva àrea metropolitana, 
on es troba la nostra ciutat, 
passarà dilluns vinent a la 
fase 2. Així ho ha proposat 
la Generalitat al govern 
espanyol, que ha accep-
tat que aquesta part del 
territori avanci en el des-
confinament, pel descens 
significatiu de nous casos i 
el reforç a l’atenció primà-
ria amb més proves PCR 
que permeten identificar i 
seguir els casos amb major 
eficàcia.

Sense franges horàries i 
bars i restaurants oberts
A la fase 2, la ciutadania no 
tindrà cap limitació per sor-
tir a passejar i a fer esport 
o amb els infants, tot i que 
els majors de 70 anys tenen 
reservada una franja: de les 
10 a les 12 h i de les 19 h a 
les 20 h. La resta de ciutada-
nia no tindrà cap limitació ni 
tampoc per sortir amb els 
nens i les nenes.

També estaran perme-
ses les trobades de fins a 15 
persones, sense necessitat 
que convisquin en la matei-
xa llar, així com les visites a 
persones amb discapacitat 
o a la gent gran que estiguin 
en residències o habitatges 
tutelats, sempre que no hi 
hagi cap de cas de coronavi-
rus en aquests espais.

Pel que fa a bars i res-

taurants, aquests tornaran 
a oferir servei de taula, però 
amb restriccions d’entre 
un 30 i un 50 % de la seva 
capacitat habitual.

També podran obrir les 
grans superfícies comerci-
als, però amb restriccions 
d’aforament, un 30% en 
zones comunes i 40 per cent 
en els locals comercials. Els 
comerços que fins ara es-
taven tancats podran obrir 
sense necessitat de cita 
prèvia i amb un límit d’afo-
rament del 40 per cent.

Respecte els centres 
educatius, aquests podran 
obrir portes però només 
oferiran atencions persona-
litzades i altres necessitats 
educacionals, especialment 
pensades per a estudiants 
de 4t de l’ESO i de 2n de 
Batxillerat, que són els que 

canvien d’etapa escolar. El 
curs 2019-2020 finalitzarà 
de forma telemàtica.

També reobriran cine-
mes i teatres, monuments 
i equipaments culturals 
amb totes les mesures de 
seguretat i d’higiene.

la fase 1, primer pas cap a 
la nova normalitat
Durant aquests quinze dies 
de fase 1, la ciutat ha re-
cuperat una petita part de 
l’activitat, amb l’obertura 
de terrasses, amb restric-
cions, i del petit comerç de 
proximitat.

Això s’ha vist reflectit als 
carrers de la ciutat, on cada 
vegada hi ha més gent pas-
sejant o comprant. També 
l’apertura de terrasses ha 
contribuït a animar places i 
carrers. De fet, la limitació 

La ciutat s’apropa a l’anomenada nova normalitat i va recuperant l’activitat. / Cedida

Mútua de Terrassa crea unitats
funcionals post covid-19 per abordar 
possibles seqüeles de pacients amb 
antecedents de la malaltia
ReDAcció

La Fundació Assistencial 
MútuaTerrassa ha posat en 
marxa les Unitats Funcionals 
Post Covid-19 amb la volun-
tat d’estudiar el nou escenari 
de patologia respiratòria i al-
tres conseqüències que po-
drien aparéixer en el període 
posterior a la pandèmia. La 
recent trajectòria de la ma-
laltia fa que la presència de 
seqüeles secundàries encara 
estigui per determinar, però 
el tractament perllongat 
amb pressió positiva al que 
han estat sotmesos els paci-
ents amb pneumònia greu 
sembla que podria significar 
una causa de complicacions 
pulmonars permanents.

Un cop superada l’etapa 
aguda de la pandèmia, en 
la qual MútuaTerrassa ha 
atès, amb dades de mitjans 
del mes de maig, un total de 
1.639 casos confirmats de 
Covid-19 (un centenar de les 
quals han estat a l’UCI i 140 
no han superat la malaltia), 
actualment els professionals 
de l’entitat s’han organitzat 
en aquestes noves unitats 
per atendre i abordar les 
possibles seqüeles dels pa-
cients amb antecedents de 
la malaltia.

A banda de la patologia 
respiratòria, l’experiència 
amb altres malalties pro-
vocades per coronavirus 
o en anteriors pandèmies 
suggereix que un elevat 
nombre de pacients podria 
desenvolupar alteracions 
en l’àmbit cardíac i/o neu-
rològic. A més, les infeccions 
oportunistes i els fenòmens 
autoimmunes secundaris 
podrien ser també potenci-

als motius de consulta dels 
pacients que han patit la 
Covid-19. Pel que fa a salut 
mental, aquests pacients 
podrien desenvolupar qua-
dres depressius o ansiosos o 
estrès agut i posttraumàtic.

Mitjançant la creació 
d’una Unitat Funcional Post 
Covid-19, la Fundació As-
sistencial MútuaTerrassa 
pretén conèixer i avaluar 
totes aquestes afectacions. 
En aquest sentit, els pacients 
que hagin requerit ingrés 
hospitalari o hagin tingut 
diagnòstic de pneumònia 
seran derivats a una consulta 
virtual monogràfica lidera-
da per Atenció Primària, la 
qual valorarà els pacients 
vuit setmanes després de 
la radiografia inicial i els 
que presentin alteracions 
radiològiques persistents 
seran derivats a la consulta 
virtual Covid-19 específica 
de Pneumologia.

Altres possibles neces-
sitats de derivació seran 
adreçades a les consultes 
específiques de cadascuna 
de les especialitats implica-
des, fonamentalment Car-
diologia, Neurologia, Salut 
Mental, Digestiu, Malalties 
Infeccioses i Malalties Au-
toimmunes Sistèmiques. 
Finalment, en cas de seqüe-
les funcionals, es derivarà al 
pacient a consultes del Ser-
vei de Rehabilitació, el qual 
farà una valoració funcional 
per detectar dèficits d’origen 
central i/o perifèric i facilitar 
un abordatge multimodal.

Tots els serveis implicats 
es reuniran periòdicament 
per tal d’avaluar els casos 
clínics en el si d’un comitè 
interdisciplinari. 

de l’espai de les terrasses ha 
provocat que, alguns dies 
i especialment al vespre, 
fos difícil trobar una taula 
buida.

Malgrat que el com-
portament de la majoria 
de la ciutadania ha estat 
correcte, respectant les 
distàncies de seguretat i 
les mesures d’higiene, al-
guns s’han saltat totes les 
normes i han mostrat con-
ductes incíviques i irrespec-
tuoses davant la pandèmia 
de coronavirus. Així, alguns 
ciutadans han alertat de 
trobades en grups de més 
de 10 persones al parc 
de Ca n’Oriol, així com en 
altres espais de la ciutat 
incomplint les restriccions 
establertes, fets que es 
repeteixen especialment 
durant el cap de setmana.

En aquesta nova etapa no hi hauran franges horàries i bars i 
restaurants podran obrir amb restriccions d’aforament
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Salut rebaixa el nombre de casos positius 
confirmats de coronavirus a Rubí
Redacció

El Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya 
ha rebaixat el nombre oficial 
de persones amb una prova 
positiva de Covid-19 a Rubí. 
Si la setmana passada, cons-
taven 539 persones amb 
una prova positiva, aquesta 
setmana s’ha rebaixat el 
nombre total de casos en 
511. El nombre de casos 
positius al municipi s’ha 
estancat, el darrer positiu 
va ser del 30 de maig, però 
en els darrers 20 dies només 
s’han produït 11 casos.

Del nombre total de 
persones positives, 318 són 
dones i 193 són homes. De 
tots els positius, 460 han 
estat diagnosticats amb 
una prova PCR, la més fiable 
per saber si la persona té 
Covid-19, 21 amb un test 
ràpid, una prova amb menys 
fiabilitat, mentre que 30 han 
estat diagnosticats amb una 
prova ELISA, una serologia 
que detecta els anticossos 

Font: Generalitat de catalunya

per saber si la persona ha 
passat la malaltia.

Augmenten els sospitosos
D’altra banda, continuen 
augmentant el nombre de 
sospitosos de Covid-19, 
persones que no han donat 

positiu a una prova, però 
que un facultatiu ha diag-
nosticat com a positius. A la 
ciutat hi ha 2.293 persones 
amb aquest diagnòstic, dels 
quals 1.480 són dones i 813 
són homes. Si sumem els ca-
sos positius confirmats per 

una prova i els sospitosos 
diagnosticats per un metge, 
a la ciutat hi ha 2.804 perso-
nes que tenen o han tingut 
coronavirus.

Pel que fa a les dades 
de mortalitat, les adminis-
tracions no ofereixen dades 

Només el 5,2%
de la població ha 
passat la covid-19

La segona onada de l’es-
tudi de prevalença de la 
Covid-19, realitzat per 
l’Institut Carlos III i el 
Centro Nacional de Epi-
demiologia, indica que 
només un 5,2% de la 
població ha passat la ma-
laltia i està immunitzada. 
Queda lluny així assolir 
l’anomenada immunitat 
de grup, que només és 
possible amb com a mí-
nim un 60% de la pobla-
ció immunitzada. 

Una de les conclusi-
ons més destacades de 
l’estudi és que un terç de 
la població es considera-
ria asimptomàtica, per la 
qual cosa les autoritats 
sanitàries insisteixen en 
la importància de man-
tenir les mesures de se-
guretat. / DdR

oficials sobre el nombre 
de defuncions a Rubí. La 
Generalitat de Catalunya 
informa que al Vallès Occi-
dental 1.398 persones amb 
mort per l’epidèmia, sent la 
tercera comarca amb més 
mortalitat de Catalunya.
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El mal ús del patinet al carrer i portar el gos deslligat, 
principals actuacions dels agents cívics

Les escoles de Rubí oferiran casals d’estiu 
durant el juliol i l’agost

REdacció

Els agents pel civisme han 
dut a terme 1778 actuaci-
ons entre el desembre i el 
març, segons ha informat 
l’Ajuntament, i les seves 
accions s’han concentrat 
principalment en la mobili-
tat i la tinença responsable 
d’animals, àmbits on han 
detectat moltes conductes 
incíviques especialment 
pel que fa a la circulació de 
patinets per zones prohibi-
des o al fet de portar el gos 
deslligat.

En l’àmbit de la mobili-
tat, les 439 accions realitza-
des pels agents cívics durant 
aquests mesos tenien a 
veure a fer respectar la limi-
tació de circulació dels Vehi-
cles de Mobilitat Personal 
(VMP), que ha suposat 397 
accions, el suggeriment de 
millores que n’han suposat 
35, mentre que qüestions 
relacionades amb l’illa de 
vianants i el transport pú-
blic n’han comportat 4 i 3, 
respectivament.

La tinença responsable 

REdacció

Rubí tindrà casals d’estiu 
pels infants d’entre 3 i 12 
anys durant els mesos de 
juliol i agost, un casal espe-
cífic per a nens i joves amb 
diversitat funcional, una 
sèrie de tallers educatius 
per als alumnes d’ESO i un 
casal artístic realitzat per 
les escoles municipals d’art 
i de música. L’Ajuntament 
ha explicat que aquestes 
iniciatives s’han pres per 
assegurar que durant l’es-
tiu els infants i joves de la 
ciutat tinguin l’oportunitat 
de participar en activitats 
educatives.

Els casals, però, hau-
ran de ser diferents d’al-
tres anys: tindran una ràtio 
per monitor menor, caldrà 
mantenir les distàncies de 
seguretat, facilitar l’entra-
da esglaonada i prendre 
la temperatura a l’entrada 
i a la sortida de l’activitat. 
Donada la complexitat, 
enguany les Associacions 
de Famílies d’Alumnes de 
cada escola no seran les 
encarregades d’organitzar 

d’animals ha estat el segon 
concepte en requerir l’aten-
ció dels agents. En aquest 
cas, han estat 370 accions 
de les que 201 tenen a veu-
re amb gossos deslligats, 57 
amb la neteja d’excrements, 
48 han estat accions infor-
matives, en 25 ocasions 
s’ha recordat la normativa 
sobre gossos potencialment 

els casals, sinó que ho farà 
l’Associació Compartir, que 
ha rebut una subvenció de 
300.000 euros del consis-
tori per tirar endavant les 
activitats. Això significa 
que l’Ajuntament es fa càr-
rec del 84% del cost dels 
casals i la resta recaurà en 
les famílies. L’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Martínez 
creu que “trobar-se amb 
altres nens i nenes en un 
casal d’estiu tindrà, segur, 
un efecte molt positiu en 
el benestar emocional dels 
nens i nenes”, i considera, a 
més, que els casals són un 
“ajut a la conciliació”. Les 
famílies hauran de pagar 35 
euros setmanals i 19,15 eu-
ros de menjador la primera 
setmana i 24 euros per la 
resta. No hi haurà servei de 
tarda, però el preu inclou el 
servei de bon dia. L’horari 
serà de 8 h a 14 h.

Mesures de seguretat
Els infants hauran d’anar 
amb la seva mascareta des 
de casa, es prendran tem-
peratures a l’arribada i a la 
sortida del casal, els grups 

perillosos, 20 actuacions 
han estat encaminades al 
reforç positiu i 19 han estat 
relacionades amb les zones 
d’esbarjo.

L’espai públic ha estat 
el tercer àmbit on més in-
cidència han tingut els i les 
agents amb 304 accions. El 
mobiliari urbà ha acumu-
lat gran part de l’activitat 

seran petits per garantir la 
distància social i indepen-
dents entre ells. Tindran 
un monitor, material propi 
i horari d’entrada esglao-
nada. Les famílies hauran 
de signar un document 
que acrediti que l’infant no 
té símptomes de malaltia 
ni de febre. En cas que es 
detectin, s’enviarà el nen 
a casa i es tancarà el grup 
durant quinze dies.

Entre els mesos de juliol 
i agost s’ofereixen 1.350 
places de casal per a in-
fants d’entre 3 i 12 anys 
ales escoles Montessori, 25 
de Setembre, Pau Casals, 
Teresa Altet, Mossèn Cinto 
Verdaguer, Ramon Llull i 
Rivo Rubeo. Les inscripcions 
es poden tramitar a través 
d’un formulari al web muni-
cipal. Les places s’ompliran 
per ordre d’arribada de la 
sol·licitud i cada nen podrà 
optar a dues setmanes de 
casal.

Tallers educatius per a jo-
ves d’ESO
D’altra banda, la Biblioteca 
acollirà tallers educatius 

Un patinet circulant pel carrer Sant cugat, reservat per a vianants. 
/ cedida

consulta pública prèvia a l’aprovació 
de la carta de Serveis d’una vintena 
de serveis municipals

Rubí s’afegeix a la celebració del dia 
Mundial de les persones refugiades

REdacció

Els rubinencs i les entitats 
locals tenen un mes per 
valorar la Carta de Serveis 
que ha de guiar el funcio-
nament d’una vintena de 
serveis municipals. Es trac-
ta d’un tràmit previ i obli-
gatori per llei a l’aprovació 
d’aquests documents que 
facilita que les persones 
interessades a participar 
puguin consultar els textos 
proposats a través del web 
de l’Ajuntament.

Per fer aportacions cal 
enviar un correu electrònic 
a l’adreça transparencia@
ajrubi.cat i indicar a l’as-
sumpte el tema ‘Consulta 
prèvia a l’aprovació de les 
Cartes de Serveis’. L’objec-

REdacció

L’Ajuntament de Rubí, a 
través del Servei de Coope-
ració, ha programat diverses 
activitats per commemorar 
el Dia Mundial de les per-
sones refugiades, el 20 de 
juny. Entre aquestes acti-
vitats, hi ha les exposicions 
virtuals ‘Tornar a Al Ma’in’ 
i ‘La maleta refugi’, que es 
poden visitar de forma vir-
tual fins al 30 de juny.

‘Tornar a Al Ma’in’ és 
una mostra del Fons Català 
de Cooperació al desen-
volupament que explica la 
història de Ma’in, un poble 
palestí ocupat i destruït 
el 1948. La mostra recull 
els testimonis de persones 
que van néixer a Palestina 
i expliquen la seva expulsió 
el 1948. Per la seva ban-
da, ’La maleta refugi’ és 
un espai d’eines i recursos 
pedagògics de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat 
per combatre els principals 
rumors i estereotips envers 
la població refugiada.

També es faran altres 
activitats per commemorar 
el Dia Mundial de les per-
sones refugiades. El 17 de 
juny a les 18 h tindrà lloc 
l’Hora del conte virtual de 
la Biblioteca amb el conte 
‘L’ametller no va poder fu-
gir’ i entre el 15 i el 22 de 
juny es posarà en marxa la 
campanya ‘Joves de Rubí 
amb el Sàhara’. A més, les 
entitats Rubí Solidari, Rubí 

tiu de la consulta és donar 
a conèixer la norma que 
regirà els diferents serveis 
municipals i recollir l’opinió 
de les persones i entitats 
que n’hauran de fer ús.

Les Cartes de Servei de 
la consulta estan relacio-
nats amb els següents ser-
veis: l’Ateneu, la Biblioteca, 
Comerç, Escola de Música, 
Escoles Bressol, Igualtat, 
Joventut, Gestió de Residus 
i Neteja, Llicències d’Obra i 
Disciplina Urbanística, Lli-
cències d’Activitats, Mercat, 
Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania, Oficina d’Atenció 
al Consumidor, Oficina de 
Serveis a l’Empresa, Salut 
Pública, Rubí Forma, Ser-
veis Socials Bàsics, Transpa-
rència i Transport Urbà.

Acull, CCAR i Apip-Acam 
faran visible el 19 de juny 
la seva tasca a través d’un 
vídeo per donar-se a conèi-
xer i apropar el col·lectiu de 
persones refugiades a la ciu-
tadania. Per últim, el 20 de 
juny, l’Ajuntament difondrà 
una formació en línia sobre 
els desplaçaments forçats 
en el marc de la crisi del 
coronavirus a l’Orient Mitjà 
i Mèxic.

L’ajuntament atén 76 con-
sultes sobre protecció in-
ternacional durant el 2020
Rubí disposa d’un Punt 
d’Informació i Orientació 
a les persones refugiades 
gestionat per la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat 
des del 7 de gener del 2020. 
Des d’aquest dia i fins a l’11 
de març, s’havien atès 76 
consultes sobre protecció 
internacional de 69 perso-
nes. D’aquestes, 66 havien 
demanat informació sobre 
protecció internacional. L’11 
de març es va suspendre 
l’assessorament i orientació 
presencial i ara es fa de for-
ma telemàtica. Des de l’11 
de març fins al 25 de maig 
s’ha atès 10 persones. El 
51% de les persones ateses 
són homes, mentre que el 
48% són dones, majoritàri-
ament d’entre 30 i 44 anys. 
En la majoria dels casos 
els països de procedència 
dels usuaris són Colòmbia, 
Hondures, El Salvador o 
Veneçuela.

amb 188 iniciatives. Parcs 
i jardins ha acumulat 56 
actuacions, la neteja i man-
teniment n’ha sumat 31, el 
vandalisme 22 i embrutar la 
via pública 7.

Per zones geogràfiques, 
la Zona 4, que comprèn el 
Centre i la Plana del Castell, 
és el territori que acumula 
més actuacions amb un 
total de 448. La Zona 6 
seria la següent amb 371 
accions repartides per la 
zona Progrés, Rubí 2000, 
el Mercat, la Plana de Can 
Bertran i Segle XXI. La ter-
cera posició l’ocupa la Zona 
3 amb 363 iniciatives als 
barris de Ca n’Alzamora, Can 
Vallhonrat, 25 de Setembre 
i Les Torres.

Recentment, els agents 
pel civisme han format part 
de les accions per fer front 
a la crisi sanitària. El servei 
ha participat en el reparti-
ment de mascaretes entre 
la ciutadania i, actualment, 
han reprès la seva tasca de 
conscienciació ciutadana 
incidint en les mesures pre-
venció sanitàries.

amb una durada de dues 
hores diàries entre el 30 
de juny i el 31 de juliol. La 
inscripció serà telemàtica 
des de la pàgina web de 
l’Ajuntament entre el 3 i 
el 15 de juny. Els tallers 
tenen l’objectiu de reforçar 
el desenvolupament de 
les competències bàsiques 
curriculars dels joves.

Pel que fa a l’Escola d’Art 
i Disseny de Rubí i l’Esco-
la de Música Pere Burés 
oferiran un casal artístic 
interdisciplinari que unirà 
música i arts plàstiques 
entre el 26 de juny i el 10 
de juliol, de 8.30 h a 13 h. El 
casal disposarà de 20 places 
setmanals organitzades per 
grups d’edat, un grup d’en-
tre 6 i 8 anys i l’altre de 9 a 
12 anys.

Per últim, el Centre 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol organitza un any 
més un casal per a persones 
amb diversitat funcional. 
Enguany, tindrà només ho-
rari de matí. La preinscrip-
ció es pot formalitzar fins al 
12 de juny trucant al telèfon 
685 138 771.
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L’atur a la ciutat continua creixent 
i ja frega els 6.000 desocupats

Font: Departament de treball

Es reprenen les negociacions 
pel futur de les plantes de 
Continental a Rubí 

RedaCCió

Les dades de l’atur del mes 
d’abril a Rubí no són bones. 
Els rubinencs continuen 
perdent llocs de feina des 
que al març va començar la 
crisi del coronavirus. Segons 
les dades del Departament 
de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, a Rubí les 
persones a l’atur han aug-
mentat durant el maig en 
218, el que suposa que hi 
ha inscrites a les llistes com 
a demandants d’ocupació 
5.909 persones, un 3,83% 
més que a l’abril. Es tracta 
de la xifra d’atur més eleva-
da al municipi des de l’abril 
del 2016.

El sector més afectat és 
el de serveis, que acumula 
189 nous aturats durant el 
darrer mes. També la indús-
tria, amb 13 nous aturats i 
22 nous sol·licitants de feina 
que no tenien ocupació 
anterior. En canvi, durant 
el maig, s’han creat 8 llocs 
de treball en la construcció 
i dos en l’agricultura.
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i també tU!

Condis Mariona és: 

JANA, MARTINA i LLUC

Les activitats més afec-
tades per l’atur des del març 
són les activitats administra-
tives i els serveis auxiliars, el 
comerç, el transport i l’em-
magatzematge i l’hostaleria. 
Pel que fa al sexe, continua 
augmentant més l’atur en-
tre les dones que entre els 
homes. En el darrer mes, 
121 dones i 97 homes s’han 
quedat sense feina.

En relació amb els Expe-
dients de Regulació Tempo-
ral d’Ocupació (ERTO), a la 
nostra ciutat, 818 empre-
ses s’han acollit a aquesta 
opció, que afecta 7.006 
treballadors. 717 empreses 
ho han fet per causes de 
força major i 100 per altres 
causes.

Augment general de l’atur
La dinàmica de l’atur de 
Rubí és molt similar a la de 
resta de ciutats del seu en-
torn, ja que l’atur augmenta 
en tots els municipis del 
Vallès Occidental, a excep-
ció de Gallifa. A Terrassa ha 
augmentat en 74 aturats 

(17.010), a Sabadell, en 812 
(15.253), a Sant Cugat, en 
147 (3.335) i a Cerdanyola, 
en 126 (3.200).

A Catalunya, l’augment 
ha estat de 15.339 perso-
nes, el que suposa que hi 
ha 483.149 catalans sense 
feina; mentre que a l’estat 
espanyol la pujada ha estat 
de 26.573 persones i ara hi 
ha un total de 3.857.776 
parats.

Després de la suspensió de 
la mesa de negociació pel 
coronavirus, els sindicats 
han anunciat que aquest 
dimarts es reprenen les 
negociacions sobre el futur 
de les dues plantes que Con-
tinental té a Rubí. La mesa 
de negociació està formada 
pels representants sindicals, 
la direcció de l’empresa i 
membres del Departament 
de Treball. La mesa ha de 
servir per avançar en dues 
línies fonamentals: el pla 
de reindustrialització, per 
tal d’evitar un tancament 
que deixi tota la plantilla 
al carrer, i un acord sobre 
les condicions de sortida 

de les persones que quedin 
fora del pla de reindustria-
lització. A finals del 2019, la 
multinacional alemanya va 
aprovar una reestructuració 
global i va decidir abando-
nar les dues plantes que té 
a Rubí, que donen feina a 
760 persones. En un primer 
moment, va marcar-se sis 
mesos de termini per buscar 
un comprador i vendre les 
plantes, però durant els pri-
mers dos mesos de l’any no 
es va poder concretar cap 
oferta per reindustrialitzar 
les fàbriques i, posterior-
ment, tot va quedar aturat 
per l’arribada de l’epidèmia. 
/ DdR

el passat dimarts es van reprendre les negociacions. / arxiu
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una epidèmia va ser l’origen de la Festa dels 
Xatos, que enguany no s’ha pogut celebrar
L’Esbart Dansaire ha elaborat un vídeo on explica l’origen de la festa

El Grup Fotogràfic El Gra inicia un concurs 
solidari de temàtica lliure

ReDAcció

La Festa dels Xatos se ce-
lebra cada any a Rubí coin-
cidint amb la Pasqua Gra-
nada, enguany l’1 de juny, 
des que, coincidint amb 
el mil·lenari, fa 34 anys, la 
ciutat va recuperar aquesta 
tradició com a celebració 
festiva del municipi. Hi par-
ticipen diverses entitats de 
la ciutat de la cultura popu-
lar i tradicional, que van en 

cercavila fins a l’ermita de 
Sant Muç, on fan diverses 
activitats, però enguany per 
culpa del coronavirus no 
s’ha pogut celebrar.

L’Esbart Dansaire, per 
commemorar la data, ha 
decidit fer un audiovisual 
on a més de mostrar foto-
grafies de la festa d’altres 
anys, explica la història de 
l’origen d’aquesta celebra-
ció, que també està rela-
cionada amb una malaltia 

epidèmica. El 1821 va arri-
bar a Barcelona procedent 
de Cuba un vaixell que va 
portar a la ciutat comtal 
una epidèmia de febre 
groga, una malaltia tropical 
que va causar més de 7.000 
morts. Després d’aquest 
fet, a mitjans del segle XIX 
un grup de famílies del Po-
blesec van fundar els Xatos 
i coincidint amb la Pasqua 
Granada anaven en romeria 
des de Barcelona a venerar 

Sant Muç, a l’ermita situa-
da als afores de Rubí, per 
demanar-li al sant que els 
deslliurés de l’epidèmia. 
Aquesta tradició va estar 
vigent fins al 1921, quan va 
arribar una nova pandèmia, 
aquest cop la de la grip es-
panyola. Coincidint amb el 
mil·lenari de Rubí, les enti-
tats de la ciutat van decidir 
recuperar la festa i s’ha fet 
de forma ininterrompuda 
des de 1986 fins al 2019.

ReDAcció

Després de la bona acollida 
que va tenir el Concurs de 
confinament, el Grup Foto-
gràfic El Gra torna a organit-
zar un altre concurs, aquest 
cop amb fins solidaris i de 
temàtica lliure, tot i que 
també hi haurà un premi 
especial per les millors fo-
tografies relacionades amb 
el coronavirus.

El format de les foto-
grafies enviades ha de ser 
en JPG i el nom de la imat-
ge ha de tenir el format 
Cognom1-Cognom2-Nom.
jpg. La mida en píxels no 
pot superar els 1.024x1.024 
i no pot superar els 5 MB. 
La fotografia s’ha d’enviar a 
aulaelgra@gmail.com.

El Gra donarà un euro 
per cada foto presentada 
al concurs a l’Associació de 

Solidaritat i Ajuda Veïnal 
(ASAV), que ajuda les per-
sones més vulnerables de 
la ciutat, fins a un màxim 
de 300 euros. Les fotos 
es podran veure des del 
Facebook de l’entitat i un 
jurat serà l’encarregat de 
triar les 10 millors fotos i 
les 3 millors de la categoria 
de coronavirus. El jurat 
estarà format pels recone-
guts fotoperiodistes Sanda 
Balsells, Emilio Morenatti i 
Mingo Venero.

La data límit de partici-
pació és el 21 de juny i els 
guanyadors s’anunciaran el 
29 de juny, coincidint amb 
Sant Pere. Les fotos guanya-
dores es publicaran al web 
del Gra amb els nous dels 
seus autors. El Gra no farà 
cap ús comercial de les foto-
grafies i sempre farà constar 
l’autoria dels autors.

Fotograma del vídeo que ha fet l’esbart Dansaire.

el Racó del llibre organitza una 
signatura de llibres de l’escriptor 
Rafael Nadal al carrer

Vermut musical virtual amb Kupinga 
Meya i Bubbalastic

ReDAcció

El Racó del Llibre organitza-
rà el 6 de juny a les 11.30 h 
una signatura d’exemplars 
del llibre ‘Mar d’Estiu’ i del 
conte solidari ‘El somni d’en 
Blai’. Ho farà a una carpa 
que la llibreria muntarà 
davant del seu establiment, 
situat al carrer Doctor Ro-
bert.

D’aquesta manera, el 

ReDAcció

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC) i el 
col·lectiu Las Mamarrachas 
organitzen una nova sessió 
del vermut musical virtual. 
Serà aquest dissabte 6 de 
juny a les 12.30 h, quan 
actuarà la banda pop rock 
rubinenca Kupinga Meya, 
una formació formada per 
músics molt joves, però de 
molt llarga trajectòria. 

Un cop finalitzat el con-
cert,  punxarà el rubinenc 
Bubblastic, que animarà 
l’ambient amb una sessió 
de piscis-revival, electró-
disco i groove, per continu-
ar ballant.

Racó del Llibre organitza la 
primera activitat amb pre-
sència d’un escriptor des de 
l’inici de l’epidèmia. “Estem 
molt contents de reprendre 
les activitats amb la visita 
d’autors, el format serà di-
ferent de l’habitual, seguint 
totes les recomanacions 
sanitàries, però representa 
la tornada a una certa nor-
malitat”, han explicat del 
Racó del Llibre.

El vermut, que funciona 
amb un sistema de taquilla 
inversa, es podrà seguir per 
la web a https://bit.ly/ver-
mutonline. Les aportacions 
es podran fer tant a l’enti-
tat, al número de compte 
ES14 3025 0014 0514 0001 
9563, com a l’artista que 
actuï aquell dissabte, a tra-
vés de l’enllaç que es podrà 
veure a la descripció de la 
mateixa sessió.

El cicle de vermuts mu-
sicals del CRAC va arren-
car el passat 16 de maig 
i s’allargarà durant nou 
setmanes. Les sessions 
seran els dissabtes a les 
12.30 h i es podran seguir 
per internet. 

Rafael Nadal visitarà Rubí per signar llibres. / cedida

un dels integrants del grup Kupinga Meya. / cedida
una de les fotos premiades en el primer concurs que va organitzar 
El Gra durant el confinament. / Anna Farre
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GIMNÀSTICA | COMPETICIÓ

Primer podi per al GAER en 
l’inici de les compe� cions 
El club Gimnàs� ca Ar� s� ca i 
Espor� va de Rubí (GAER) ha 
iniciat aquest mes de febrer 
la temporada de competi-
cions organitzades per la 
Federació Catalana de Gim-
nàs� ca, amb la col·laboració 
de diversos clubs catalans. 
El club rubinenc compe� rà 
en diverses categories, des 
d’escolar fins a base, en 
les modalitats masculina i 
femenina.

L’inici de temporada ha 
estat posi� u pel club rubi-
nenc, amb l’assoliment d’un 
primer podi. Va ser a la com-
pe� ció de categories Base 2 i 
3, que es va disputar els dies 
7 i 8 de febrer a Hostalets de 
Balenyà, on l’equip de B3P 

WATERPOLO | COMPETICIÓ

TIR AMB ARC | LLIGA NACIONAL 

Grans resultats del Masculí del CNR

El Club Arquers de Rubí arrenca la lliga de bosc 3D 
amb bons resultats pels membres de l’en� tat

El Sènior Masculí del Natació 
Rubí afrontava una setmana 
amb dos par� ts força impor-
tants a Can Rosés. Dimecres 
passat va jugar contra el líder 
de la classifi cació, el CN Mo-
lins de Rei, on, en un par� t 
molt renyit i emocionant, va 
assolir un meritori empat a 
10 gols. 

Amb aquest resultat, era 
molt important guanyar el 
següent enfrontament per 
mantenir la persecució als 
dos equips capdavanters. 
Aquest segon par� t, dispu-
tat dissabte passat, es va 

Més de 170 arquers van 
participar el passat cap de 
setmana a la tirada d’inici 
de la lliga nacional de bosc 
3D d’enguany. La competició 
va tenir lloc al recinte de la 
Universitat de Múrcia, un 
espai molt diferent dels que 
acostumen a acollir aques-
tes competicions, però que 
va servir per promocionar 
aquesta pràctica esportiva, 
ja que va aplegar un bon 
nombre d’espectadors.

El sènior masculí, durant un par� t. / Cedida

resoldre de manera còmoda 
contra l’ARCC Lineal de Ma-
drid amb un clar 16-7. Ara, els 
jugadors de Dani Gómez se 
situen en una còmoda tercera 
posició a quatre i cinc punts 
del segon i primer classifi cats, 
respec� vament.

Derrotes del Femení
No va tenir la mateixa sort el 
Sènior Femení, que va perdre 
els seus dos enfrontaments 
contra dos equips immersos 
en la lluita pel campionat de 
lliga, el CN Sabadell (8-18) i el 
CN Sant Andreu (5-10).

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN Rubí MÀSTER - Club Natació Catalunya 9-13
CN Rubí CADET MASCULÍ - CN Mataró A 6-7
CN Rubí ALEVÍ A - CE MEDITERRANI A 3-5
Club Waterpolo Sant Adrià B - CN Rubí ALEVÍ-B 11-6
CN VALLIRANA - CN Rubí ABSOLUT MASCULÍ-B 12-8
CN Rubí INFANTIL FEMENÍ - CN Catalunya 4-6
CN Rubí INFANTIL - CLUB NATACIÓ MINORISA 10-6

En aquesta primera ti-
rada inaugural, hi van par-
ticipar dos arquers del Club 
Arquers de Rubí, Eva M. 
Iglesias, en arc instintiu, i 
Carles Sabatés, en arc nu.

Després dels dos circuits 
de la tirada, Iglesias va acon-
seguir la vuitena posició 
amb un total de 558 punts, 
amb 293 punts en la prime-
ra volta i 265 en el segon 
circuit. Per la seva banda, 
Sabatés va fer 785 punts 

Aquest divendres les ju-
gadores de David Martín 
inicien la fase fi nal de la Copa 
de la Reina enfrontant-se en 
els quarts de fi nal al CN Sant 
Andreu. 

D’altra banda, cal desta-
car que la waterpolista del 

CN Rubí Dana Gerschovsy ha 
estat convocada per la Confe-
deració Argen� na d’Esports 
Aquàtics (CADDA) per dis-
putar durant el mes de març 
el Campionat Sud-americà 
2020, que es jugarà a l’Argen-
� na. / CNR

L’argen� na Dana Gerschovsy ha estat convocada per la Confederació 
Argen� na. / Cedida

(405 i 380 a cada circuit), 
aconseguint la setena posi-
ció a la classificació final.

Lliga de camp
D’altra banda, el 22 de fe-
brer va començar la lliga 
nacional de camp, també a 
la província de Múrcia, en 
aquest cas en el marc idíl-
lic del castell de la localitat 
de Llorca.

En aquesta primera tira-
da, també hi va prendre part 

va obtenir la segona posi-
ció, amb un total d’116.300 
punts.

D’altra banda, el primer 
cap de setmana de febrer ja 
s’havien estrenat, en cate-
goria escolar, les primeres 
gimnastes del GAER, en-
carregades de donar el tret 
de sortida a una ronda de 
compe� cions que � ndran lloc 
de forma con� nuada durant 
tots els caps de setmana fi ns 
al mes de juny.

A més, el passat cap de 
setmana, es va celebrar a 
Manresa la primera fase de 
les categories Base 4, pe� tes, 
mitjanes i grans, i Base 5, en 
les quals el GAER també hi va 
par� cipar. / GAER

L’equip de B3P va obtenir la segona posició de la compe� ció, amb 
un total de 116.300 punts. / Cedida

Eva M. Iglesias, represen-
tant del Club Arquers Rubí. 
L’arquera local va participar 
en la competició en la mo-
dalitat d’arc instintiu sènior 
de categoria femenina.

Iglesias va fer una gran 
competició, ja que va acon-
seguir pujar al segon lloc 
del podi, arrencant així de 
manera immillorable el seu 
recorregut en aquesta lliga 
nacional. / Club Arquers 
Rubí

ESCACS | LLIGA

Una victòria i dos empats per als equips 
de l’Agrupació d’Escacs Rubinenca
Una victòria i dos empats és 
el balanç de la darrera jorna-
da de compe� ció pels equips 
de l’Agrupació d’Escacs Ru-
binenca. El primer equip va 
aconseguir un valuós empat 
a cinc a casa del conjunt La 
Lira, uns dels rivals directes 
per mantenir la categoria. 
Pel que fa al segon i tercer 
equip, aquests van jugar 
a casa de l’Ideal Clave de 
Barcelona. 

E l  segon equip,  que 

aquesta setmana sí que va 
poder jugar al complet, va 
guanyar per 2-4, mentre que 
els més pe� ts van aconseguir 
un empat a 2. 

El pròxim diumenge els 
equips de la Rubinenca ju-
garan a casa. A l’auditori del 
Museu Vallhonrat hi com-
pe� rà el primer equip, que 
rebrà al líder, el Barcelona. 
Per la seva banda, el segon i 
tercer equip jugaran al local 
de l’Escola d’Escacs, al carrer 

de la Creu, 25.
Quant al Torneig Obert 

de Sabadell, la Rubinenca 
va fi rmar una victòria i tres 
taules: Gerardo Palacios 
va guanyar la seva par� da, 
mentre que Albert Mar� nez, 
Rafa Mar� nez i Manuel Sier-
ra van empatar.

Finalment, en el torneig 
d’Igualada Anoia, Rafa Mar� -
nez i Jordi Arcas van guanyar 
i Albert Mar� nez va empatar. 
/ La Rubinenca
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L’Olímpic de Can Fatjó juga-
rà a partir de la temporada 
vinent a Segona Catalana. 
Així ho ha decidit la Federa-
ció Catalana, que ha donat 
per conclosa la temporada 
amb els resultats del 8 de 
març. L’Olímpic ocupava la 
cinquena posició a la lliga 
i ha aconseguit l’ascens 
com a un dels dos millors 
cinquens classificats dels 
grups de Barcelona de Ter-
cera Catalana.

Ara, falta per veure en 
quin grup quedarà enqua-

Les pistes esportives de la 
plaça de la Sardana i del 
Parc de la Serreta han estat 
remodelades. Els treballs, 
que han suposat una inver-
sió de 23.000 euros, han 
consistit en la instal·lació 
d’un nou paviment de doble 
capa de resines acríliques. 

El nou material permet 
un manteniment més senzill 
de l’espai així com una mi-
llor resistència i durabilitat. 
D’altra banda, també fa més 
còmode i segura la pràctica 
de l’esport.

Aquestes millores per-
metran, en un futur, ampliar 
els usos d’aquestes instal·

drat l’equip rubinenc per la 
propera lliga, una informa-
ció que es podria conèixer 
durant aquest mes, abans 
de la publicació del nou 
calendari.

Per  la  seva banda, 
l’Olímpic ja està preparant 
la seva plantilla, que con-
tinuarà amb Juan Carlos 
Rodríguez i Toni Jiménez 
Corral com a entrenadors. 
També continuarà la major 
part de la plantilla i s’incor-
poraran cinc nous jugadors: 
quatre del Sant Quirze i un 

lacions i donar lloc a la pos-
sibilitat d’acollir activitats 
organitzades. Es tracta de 
dos espais de lleure de lliure 
accés per a la ciutadania. 

L’equipament de la pla-
ça de la Sardana és una 
pista que permet la pràctica 
del bàsquet i la del Parc de 
la Serreta també permet 
practicar aquest esport a 
més del futbol sala.

Aquestes millores tam-
bé estan previstes a les 
instal·lacions esportives del 
Parc de la Natura, el Centre 
Cívic de Can Fatjó i la pista 
situada al carrer de Mallor-
ca./ DdR

L’Olímpic aconsegueix 
l’ascens a Segona Catalana

Nou paviment a les pistes 
esportives de la plaça de la 
Sardana i el Parc de la Serreta

El club confia que aviat es puguin reobrir les instal·lacions esportives amb totes les mesures de seguretat.

de la UE Rubí B. Pel que fa 
al capítol de baixes, Estepa, 
Rubén Ruiz, Alcover, Manel 
i Tidularu abandonaran el 
club. 

D’altra banda, l’Esportiu 
Rubí masculí també acaba 
certificant l’ascens, en el 
seu cas a Tercera Nacional 
de futbol sala, segons ha 
decidit la Federació Cata-
lana de Futbol./ DdR

La inversió ha tingut un cost de 23.000 euros. / Ajuntament
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