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«L’home que no tem les veritats, no ha de tenir por de les mentides» (Thomas Jefferson, president dels Estats Units al s.XIX).

Contenció del coronavirus
després de dies d’augment

> Millora l’índex de creixement i la velocitat de transmissió
> Augmenten els ingressos i es produeix una nova defunció

Pàg. 3

El Nadal s’adapta a la pandèmia:
ni pista de gel ni túnel de llum

Mariona López (arxiu)
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Els diversos serveis municipals i
les activitats culturals s’adapten
a les restriccions sanitàries
rEDACCIÓ

Els museus i les sales d’exposicions continuen oberts amb aforament limitat. / Arxiu

Les noves restriccions imposades per la Generalitat de
Catalunya han provocat que
des de la setmana passada
s’hagin suspès la majoria
d’activitats culturals programades a la ciutat, tot i que
algunes s’han pogut adaptar i
altres ja tenien un format vir-

tual. A més, l’Ajuntament ha
hagut d’adaptar els diferents
serveis municipals.
Pel que fa a equipaments
com la Biblioteca, només
ofereix servei de préstec en
hores concertades prèviament per telèfon o correu
electrònic. La majoria d’activitats previstes que havien
de tenir lloc durant aquests
dies s’estan reprogramant en
format digital.
El Museu Municipal Castell, l’Espai Expositiu de l’Antiga Estació i de l’Aula Cultural
i el Celler tenen obertes les
seves portes amb una limitació d’aforament del 33%,
però només per visitar les
exposicions.
L’Escola de Música Pere
Burés farà tota la docència
en línia, mentre que l’Escola d’Art i Disseny de Rubí
treballa per oferir els cicles
formatius en un format semipresencial.
L’Espai Jove Torre Bassas
ha suspès tots els seus tallers
i està intentant traslladar-los
a un format virtual. En canvi,
es mantenen les assessories

presencials amb cita prèvia.
Les formacions que ja s’estaven impartint continuaran en
línia i l’equip de Rubí Jove als
barris seguirà treballant amb
normalitat, ja que la seva feina és de tipus associatiu.
Pel que fa al Servei de Primera Acollida per a persones
nouvingudes, les classes es
traslladen a l’edifici de l’Escola d’Adults. Tant el SAMI com
la tècnica d’acollida segueixen oferint atenció presencial
amb cita prèvia i la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat
manté en marxa el Punt
d’Informació de Refugiats. En
relació al Servei de Mediació
atén presencialment amb cita
prèvia que cal demanar per
telèfon o per correu electrònic. EL Servei d’Informació i
Atenció a la Dona també segueix treballant de la mateixa
forma, ja que és considerat
un servei essencial.
Per últim, el Mercat ha
hagut de reduir l’aforament
a un 30% per les restriccions,
mentre que el mercadal ja
estava operant amb aquesta
restricció.

Les Agents pel Civisme instal·laran
un punt informatiu cada divendres
rEDACCIÓ

Les Agents pel Civisme fan
un pas més en la seva voluntat de donar-se a conèixer
entre la ciutadania i cada
divendres instal·laran un
punt informatiu als carrers
de la ciutat. L’espai s’ubicarà
aquest divendres al centre
de la ciutat, a la cantonada del carrer de Francesc
Macià amb la plaça de Pere
Esmendia, de 9.30 h a 13 h
i el divendres de la setmana
vinent ho farà a la plaça del
Mercat en el mateix horari.
Aquestes seran les dues
ubicacions que s’alternaran
cada divendres.
Aquest punt informatiu
va fer un recorregut per
la ciutat la setmana del 5
d’octubre. Durant sis dies,
l’estand es va instal·lar en
diferents punts de la ciutat
per donar-se a conèixer i
atendre les peticions d’informació o dubtes de la ciutadania. En aquest període
de temps es van efectuar
238 atencions.
Les Agents pel Civisme

s’encarreguen de tasques
de conscienciació, informació i difusió de qüestions
relatives al bon veïnatge i a
la cura de l’espai públic. Els
darrers mesos, a més, han
centrat la seva activitat a
accions relacionades amb
els efectes de la pandèmia.
Difusió d’informació, el control de mesures de seguretat i, sobretot, recordar l’ús
obligatori de la mascareta
són les principals activitats
que han desenvolupat.
També han participat
en el repartiment de mascaretes a domicili que es va
realitzar a finals de maig i
principis de juny. En paral·
lel, les Agents pel Civisme
també han participat en la
campanya d’ajuts municipals per fer front a l’Impost
de Béns Immobles (IBI).
Per evitar desplaçaments
a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC), en especial a les persones de més
de 65 anys, les agents han
recollit les sol·licituds als
domicilis de les persones
interessades.
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Lleuger descens del creixement de la covid
a Rubí després de les mesures dels darrers dies
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El 31 d’octubre va morir un rubinenc per coronavirus i ja són 115 defuncions per covid-19
Augmenta el nombre de persones ingressades per la malaltia durant la darrera setmana
redacció

La pandèmia de coronavirus
segueix tenint una incidència
molt alta a Rubí, tot i que
alguns indicadors comencen
a reduir-se després d’aplicar
restriccions dures, com per
exemple el tancament de
bars i restaurants, el toc de
queda o, més recentment,
la limitació de la mobilitat
durant els caps de setmana.
Les mesures imposades
han ajudat a reduir lleugerament l’índex de creixement
potencial de la malaltia, que
ara és de 903 (-85) i sobretot
la velocitat de reproducció
de la malaltia, que ara se
situa en 1 (-0,38). En canvi,
l’altra gran indicador per avaluar l’estat epidemiològic a la
ciutat, la incidència acumulada a 14 dies, ha augmentat i
ara és de 903 (+188).
Pel que fa a les persones
afectades, el 31 d’octubre va

L’AFA de Maristes
adquireix
purificadors per
les aules
L’Associació de Famílies
d’Alumnes (AFA) de Maristes Rubí ha adquirit 55
purificadors d’aire amb filtre
HEPA, un per cada aula de
l’escola. Segons ha explicat
l’associació, han cregut convenient fer aquesta inversió
per millorar la seguretat dels
infants, que cada dia han de
romandre dins les classes
amb les finestres obertes,
exposats a elements com el
fred, l’aire o la pluja.
Els purificadors, que
s’instal·laran a les aules,
filtren les partícules contaminants i els patògens i
inclouen una tecnologia per
garantir una millor protecció davant de bacteris i virus
en suspensió a l’ambient.
Els aparells podran seguir sent utilitzats un cop
passi la pandèmia per purificar l’aire de les classes per a
benefici de tots els alumnes,
especialment aquells que
tenen problemes respiratoris i d’al·lèrgia. L’AFA ha
explicat que els purificadors
han estat instal·lats aquest
dimarts. / DdR

Hospital de Terrassa i Mútua s’ha reorganitzat per la segona onada de coronavirus. / M. Sánchez

haver-hi una defunció per
coronavirus i ja són 115 les
persones mortes per aquesta
malaltia a la ciutat.
Entre el 26 d’octubre i l’1
de novembre, s’han detectat
351 casos positius de coronavirus i en el còmput global ja
són 2.838 persones les que
s’han contagiat des de l’inici
de l’epidèmia. La mitjana
d’edat de les persones contagiades darrerament és de 40
anys i el 49% són dones.
Pel que fa a la situació
actual, el nombre de persones ingressades és de
33, quatre més que fa una
setmana. D’aquestes, dues

Diversos centres escolars i instituts, amb nous grups confinats
Quant a la situació epidemiològica a
les escoles, cal destacar que el Regina
Carmeli continua sent el centre escolar que té una afectació més elevada
per la covid-19 a la ciutat. En aquests

moments, hi ha 9 classes confinades,
la gran majoria a l’etapa de secundària.
En relació a la resta d’escoles, el Pau
Casals té dos grups confinants i l’Escola
Ribas i el Col·legi Balmes tenen un grup

cadascuna. Pel que fa als instituts,
l’afectació s’ha reduit respecte a la setmana passada. Ara mateix, hi ha tres
grups confinats al Duc de Montblanc,
dos a La Serreta i un al JV Foix.

són a l’UCI.
En relació a les dades de
Catalunya, actualment hi ha
2.770 persones ingressades,
de les quals 485 estan a l’UCI.
En els darrers 15 dies s’han
contagiat gairebé 30.000 persones i n’han mort 372.
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Trobada entre el regidor
d’Educació i les associacions
de famílies d’alumnes
redacció

El regidor d’Educació, Víctor
García, s’ha trobat aquest
dilluns amb les Associacions
de Famílies de l’Alumnat
(AFA) dels diversos centres
educatius de Rubí, en la que
ha estat la primera reunió
del curs.
Està previst que les reunions es facin de forma periòdica per tal d’enfortir el
vincle entre l’administració
local i la comunitat educativa. “Volem que la regidoria
d’Educació sigui un membre
més de la comunitat educativa de la ciutat, perquè
treballar d’acord amb les
famílies i els docents ens
farà més eficients”.
Els temes centrals de
la trobada han estat la situació d’emergència sanitària i les propostes pels
casals d’estiu. Les escoles
han traslladat al regidor
les dificultats tècniques i
econòmiques per desenvolupar activitats de lleure
a causa de les restriccions
sanitàries. Per fer-hi front, el

consistori s’ha compromès a
fer difusió de les activitats
de lleure dels centres entre
les famílies per incentivar la
participació i a estudiar la
possibilitat de contractar les
entitats i empreses de lleure
directament per equilibrar
l’oferta d’extraescolars.
En relació als casals
d’estiu, el responsable polític ha emplaçat les AFA a
començar a treballar l’oferta
tenint en compte que hi
poden haver diferents
escenaris. La intenció de
l’Ajuntament és que siguin
les AFA les qui organitzin els
casals, si cal amb l’ajut de la
regidoria d’Educació.
D’altra banda, Víctor
García ha explicat que s’està
treballant per impulsar un
sistema de beques per a les
famílies en funció del nivell
de renda per tal de facilitar
els casals als infants més
vulnerables. L’Ajuntament
també donarà continuitat
a les activitats ja iniciades
l’estiu de 2020: els tallers de
reforç educatiu i els casals
artístics.

NOVES COL·LECCIONS
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L’Ateneu obre un Punt
de Suport al Voluntariat

Rubí no tindrà túnel de llum ni pista de
gel al Nadal per evitar aglomeracions
redacció

El nou servei es va presentar dijous de la setmana passada a l’Ateneu. / Ajuntament-Localpres

redacció

L’Ajuntament de Rubí ha
posat en marxa un Punt de
Suport al Voluntariat, sota el
lema ‘Connecta’t al Voluntariat’. El nou recurs reforça
els serveis municipals que
han de donar cobertura a
les entitats locals i donarà
suport també a la xarxa de
voluntariat que ha creat la
ciutadania per fer front a la
crisi social i econòmica provocada per la covid-19.
Es tracta d’un servei
que neix relacionat amb les
conseqüències de la crisi
sanitària, com a prova pilot,
però el consistori espera
que pugui consolidar-se i
tenir recorregut més enllà
de la pandèmia.
La regidora del Servei
d’Acció Comunitària, M.
Carmen Cebrián, i el regidor
de Servei de Ciutadania, Pau
Navarro, van presentar la
iniciativa en un acte a l’Ateneu: “Volem posar tots els
recursos de l’administració
al servei de les persones que
treballen per altres i estem
convençuts que d’aquesta manera els farem més
eficients i més útils i això
revertirà en el benestar de
la ciutadania”.

El Punt de Suport al
Voluntariat s’ha ubicat a
l’Ateneu i ofereix atenció
presencial amb cita prèvia:
els dimarts de 10 h a 12 h i
els dimecres de 17 h a 19
h. També s’hi pot contactar
a través del correu xarxavoluntariat@ajrubi.cat i el
telèfon mòbil 669 621 848.
Les funcions del nou
servei inclouen coordinar la
xarxa de voluntariat a Rubí
per consolidar i atendre les
xarxes veïnals de suport i els
grups informals de voluntariat, així com les entitats
socials que atenen persones
en situació de vulnerabilitat;
l’elaboració d’un programa
de formació, conjuntament
amb les entitats del municipi, per millorar l’impacte de
l’acció del voluntariat, i l’elaboració d’un esborrany del
Pla local de Voluntariat de
Rubí, a través d’un procés
participatiu amb les entitats
i la ciutadania en general.
La persona que atén el
Punt de Suport vehicularà
les accions d’atenció social i
prevenció de les necessitats
generades per la pandèmia i
impulsarà l’acompanyament
en xarxa de tots els projectes que generin moviments
de participació voluntària.

L’Ajuntament de Rubí ha
informat que aquest Nadal
no s’instal·larà el túnel de
llum ni tampoc la pista de
gel com a mesura preventiva per frenar el contagi
del coronavirus a la ciutat.
La decisió s’ha pres en el
marc de la comissió municipal que es reuneix de
forma regular per tractar
aspectes relacionats amb
la pandèmia.
Tant el túnel de llum
com la pista de gel són
instal·lacions que, en hores
puntuals, tenen una afluència important de persones i, per tant, posa en risc
la distància de seguretat
necessària per contenir
l’epidèmia, motiu pel qual
s’ha optat per eliminar-les
del programa de Nadal.
El túnel de llum s’ha
instal·lat durant els dos
darrers anys al carrer Maximí Fornés oferint dos
espectacles diaris de llum
i so. A més, l’any passat es
va afegir la instal·lació d’un
laberint lumínic instal·lat a

Per evitar aglomeracions, el consistori ha decidit no instal·lar el túnel durant les festes de Nadal pròximes. / Mariona López (arxiu)

la plaça Onze de Setembre
i de dos arbres gegants
col·locats a la plaça Catalunya i Pere Esmendia, que
tampoc s’instal·laran per
aquestes festes.
Pel que fa a la pista
de gel, es va instal·lar per
primera vegada el 2015 i

ha estat sempre vinculada
al teixit comercial de la
ciutat.
Es tracta d’instal·lacions
que l’Ajuntament considera
que són sostenibles, ja que
el túnel de llum s’il·lumina
amb 42.000 bombetes led
que s’alimenten d’energia

renovable, de la mateixa
forma que la pista de gel.
Amb aquesta decisió,
el consistori pretén evitar les aglomeracions que
s’haurien pogut formar
per l’atractiu d’aquestes
instal·lacions lúdiques o
ornamentals.

L’AUP defensa que el context econòmic i climàtic actual
feia imprescindible cancel·lar els grans ornaments
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), que va iniciar
fa uns dies una campanya
contra el túnel de llum a les
xarxes socials, ha criticat que
l’Ajuntament hagi tornat a
defensar la sostenibilitat del
túnel de llum i de la pista de
gel i que el motiu per la no
instal·lació sigui únicament
per evitar aglomeracions

en un context de pandèmia. “L’acció més sostenible
és aquella que no destina
l’energia a activitats supèrflues, però en qualsevol cas
és impossible de justificar
la sostenibilitat d’una pista
de gel en el clima mediterrani enmig de l’escalfament
global”, apunten des de la
formació.

A més, l’AUP insisteix que
en un context econòmic
de crisi profunda, decisions
com la de no muntar el
túnel de llum o la pista de
gel haurien de tenir com a
objectiu redirigir la despesa
per a incrementar el suport
a les situacions de necessitat social, així com al teixit
comercial i empresarial de

la ciutat.
La formació considera que
no es tracta de no decorar
els carrers ni de deixar les
festes sense il·luminació,
sinó de proporcionar la despesa a la situació i el context
econòmic. A més, l’AUP creu
que cal repartir l’ornament
nadalenc pels diferents barris i eixos comercials. / DdR
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El Consell General de la Taula de Rubí pateix la taxa d’atur més
la Competitivitat Industrial valora elevada entre les grans ciutats
la feina feta en el darrer any
del Vallès Occidental
rEDACCIÓ

El Consell General de la
Taula de la Competitivitat
Industrial de Rubí (TCIR)
s’ha reunit aquest dimarts
de manera telemàtica per
fer balanç de la feina feta
durant el darrer any.
Es tracta d’un òrgan que
integra una trentena d’organitzacions de l’àmbit empresarial, sindical, patronal,
polític i institucional. I el
seu objectiu és definir de
forma conjunta polítiques
públiques que millorin la
competitivitat industrial,
l’ocupabilitat i la qualitat de
vida de la ciutadania.
La Taula s’estructura en
cinc línies estratègiques:

Professions, cultura i serveis
innovadors; Indústria neta i
polígons d’activitat econòmica eficients; Mobilitat i canvi
d’hàbits sostenibles; Nous
processos i digitalització per
a la millora dels serveis i Coneixement connectat.
Durant el 2019, la Taula
ha aconseguit resultats al
voltant de les diverses línies
estratègiques que s’han
explicat durant el Consell
General. El principal resultat
de la feina feta del 2019 és
l’acord de funcionament
i desplegament de línies
estratègiques que garanteix
la continuïtat del model de
governança que promou la
taula.
La Taula de la Competi-

tivitat Industrial de Rubí és
un model de governança
innovador que ha estat reconegut per la Federació de
Municipis de Catalunya i la
Fundació Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals: “La
situació econòmica i social
que genera la crisi sanitària
de la covid-19 fa imprescindible tots els agents del
territori treballem junts”, ha
explicat l’alcaldessa, Ana M.
Martínez.
L’òrgan s’ha reunit aquest
dimarts de forma telemàtica
amb la participació de 29
persones representants de
l’administració local, associacions empresarials,
sindicats, empreses i universitats.
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Rubí supera lleugerament Sabadell i Terrassa com la ciutat amb més taxa d’atur. / Font: Generalitat

rEDACCIÓ

El Consell General de Taula de la Competitivitat es va reunir de forma telemàtica. / Arxiu

L’octubre ha deixat a Rubí
un lleuger descens de les
dades de l’atur, amb un
total de 5.423 persones
inscrites a les llistes com
a demandants d’ocupació,
segons les dades del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Això vol dir que en el darrer mes, 127 persones han
trobat feina, una reducció
que s’ha produït en conjunt
arreu de la comarca. Al Vallès Occidental, la reducció
ha estat de més de 700
persones i ara són 59.398
les persones que no tenen
feina.
Pel que fa a les dades
de la taxa d’atur corresponents al mes de setembre
que s’han publicat ara, Rubí
és la ciutat gran de la co-

marca que té més percentatge de persones a l’atur,
concretament un 14,68%
de la població activa. Les
xifres són molt similars a
Terrassa (14,53%) i Sabadell
(14,49%), que també tenen
una taxa força elevada. Cerdanyola, per la seva banda,
té una taxa d’11,33%. Com
és habitual, Sant Cugat és la
ciutat amb menys atur, amb
un 8,31%. Pel que fa a la
mitjana de la taxa d’atur al
Vallès Occidental, aquesta
se situa en el 13,31%.
Cal tenir en compte que
aquestes dades d’atur no
inclouen les persones afectades per un Expedient de
Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO). A la comarca
hi ha 9.534 expedients
d’aquestes característiques, que afecten 70.552
treballadors.

Més afiliats a la Seguretat
Social
Amb relació al nombre
d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, les dades
són relativament positives,
ja que hi ha hagut un augment del 0,7%, que correspon a 22.910 nous afiliats.
Ara mateix hi ha a Catalunya 3.375.642 afiliats,
inclosos aquells que es troben afectats per un ERTO.
Respecte a les contractacions, aquestes també han
augmentat, ja que s’han
produït 220.439 nous contractes laborals, dels quals
un 86% són temporals i un
14% són indefinits.
Pel que fa a les dades
de l’atur a Catalunya, ha
augmentat en 6.358 persones, el que suposa un 1,3%
i ara el nombre de persones
parades és de 484.559.

Talonari de Rubí
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Talonari de Rubí
Quan facis servir una oferta o descompte d’aquest talonari, omple la part posterior del cupó de descompte amb
el teu nom, telèfon i segell de l’establiment, diposita’l a
l’urna que trobaràs a la botiga i entraràs en el sorteig
d’un premi de 300 € en vals de compra. Com més cupons facis servir, més oportunitats tindràs!
Fins al 15 de
novembre
de 2020 pots
beneficiar-te de totes aquestes ofertes.
Més informació i bases del concurs
a www.diariderubi.com
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Catalunya En Comú Podem
demanarà al Parlament aturar
la reobertura del camp de golf

El Ple d’octubre concentra l’atenció
en la necessitat de Rubí de disposar
d’un hospital de proximitat
Redacció

El camp de golf fa més de dos anys que està completament abandonat. / Arxiu (Mariona López)

Redacció

El grup parlamentari de
Catalunya En Comú Podem
reivindicarà al Parlament
la necessitat de convertir
els terrenys del camp de
golf en un parc periurbà
després que darrerament
s’hagi fet pública la intenció de l’Incasol de reobrir
els terrenys d’aquest equipament esportiu, que fa
més de dos anys que està
abandonat.
Es tracta d’un espai
de prop de 90 hectàrees
propietat de l’Incasol i
situat entre els termes
municipals de Rubí i Sant
Cugat, que es va gestar el
1991, en un context previ
a les Olimpíades. En aquell
moment, la Coordinadora d’Urbanisme Ciutadà
(CUC) s’hi va oposar, però
tant el govern d’Iniciativa
per Catalunya a Rubí com
el de Convergència i Unió
a Sant Cugat van acceptar
la instal·lació del primer
camp de golf públic de
Catalunya.
Dissenyat per Severiano Ballesteros, el camp
mai va tenir massa èxit i
de seguida la Federació
Catalana de Golf, encarregada de gestionar-lo, el va
posar en mans d’empreses
privades, que tampoc van

poder mantenir l’equipament obert.
Amb aquesta situació
actual, tant l’Ajuntament
de Rubí com el de Sant
Cugat van demanar el 2019
convertir l’antic camp de
golf en un parc periurbà
destinat al gaudi de tota
la ciutadania i oposant-se
fermament a la reobertura de l’espai com a camp
de golf.
Però la setmana passada, el portal digital Tot
Rubí va avançar la intenció
de l’Incasol de reobrir el
camp de golf, motiu pel
qual, el grup parlamentari
dels comuns ha decidit
presentar una proposta
de resolució al Parlament
on es demana que s’aturi
el projecte. Concretament,
es demana que es pari
qualsevol tràmit que pugui
significar la reobertura
del camp i que s’iniciïn
els treballs per convertir
l’espai de Can Sant Joan
en un parc periurbà amb
un projecte conjunt entre
Rubí i Sant Cugat.
Segons defensen els
comuns, l’espai és un connector biològic entre Collserola i Sant Llorenç de
Munt i l’Obac i el camp
de golf és un equipament
insostenible pels recursos
hídrics que necessita.

La moció de Veïns per Rubí
(VR) que reclamava la construcció d’un hospital de referència per la ciutat va centrar
bona part de l’atenció del Ple
d’octubre que es va celebrar
de forma virtual el passat
dijous. El text demanava
instar al Departament de
Salut a recuperar el projecte
de construcció de l’Hospital
Vicente Ferrer a Rubí o bé
d’un espai alternatiu, com
podria ser l’Hospital General
de Catalunya, per tal de donar servei a Rubí, Sant Cugat
i Castellbisbal. La proposta
va comptar amb els vots favorables d’En Comú Podem,
Esquerra Republicana (ERC),
Ciutadans (Cs) i VR, el vot en
contra del Partit dels Socialistes (PSC, que considera
que la demanda arriba tard,
i l’abstenció de l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP), per
una qüestió de forma.
Una altra moció relacionada amb la sanitat, en
aquest cas aprovada per
Junta de Portaveus, va ser
la que es va presentar a
instàncies de Rubí Sanitat
i el Moviment per unes
Pensions Públiques Dignes
de Rubí. El text de l’acord
contempla demanar a la Generalitat que destini el 25%
del pressupost a l’atenció
primària, que es reconverteixin els CAP de Rubí de
gestió concertada en centres
públics sota el paraigua de
l’ICS i reclamar una atenció
hospitalària de proximitat,
entre altres.
També es va aprovar una

Reconvertir l’Hospital General de Catalunya en un centre sanitari públic és una de les opcions per disposar
d’un equipament hospitalari de proximitat. / Arxiu

moció per reclamar ajudes a
la Generalitat a fons perdut
pels sectors de la restauració
i el comerç de la ciutat afectats per la crisi sanitària.
Altres mocions
D’altra banda, la moció de
l’AUP per controlar les despeses de viatges institucionals va ser rebutjada amb
els vots en contra del PSC i
ECP. Segons el govern, totes
les despeses corresponents
a viatges institucional estan
correctament comptabilitzades, informades i fiscalitzades.
Tampoc es va aprovar la
moció de Cs que demanava
que les famílies poguessin
demanar la jornada continua als centres educatius.
El PSC, ECP, ERC i l’AUP van

votar en contra, al·legant
que això suposaria un perjudici per alguns alumnes. VR
es va abstenir i Cs va votar
a favor.
Un altre dels temes que
es van tractar va ser la possible reobertura del camp
de golf de Can Sant Joan, segons les intencions manifestades per la Generalitat. La
moció, a favor de convertir
la zona en un parc periurbà,
va ser aprovada per Junta de
Portaveus.
Per últim, tampoc va obtenir prou suports la moció
d’ERC i l’AUP de rebuig a la
decisió del Tribunal Suprem
d’inhabilitar Quim Torra del
càrrec de president de la
Generalitat de Catalunya. El
PSC i Cs van votar en contra,
mentre que els comuns i

Veïns per Rubí es van abstenir.
Agermanament amb Villanueva de Córdoba
El Ple també va servir per
retre comptes i per aprovar
alguns tràmits, com per
exemple l’agermanament
de Rubí amb Villanueva de
Córdoba, municipi amb el
qual la ciutat ha mantingut
un vincle estret, ja que molts
veïns del poble andalús van
venir a viure a Rubí durant
les onades migratòries.
L’agermanament suposarà intercanvis entre entitats
i associacions, la difusió de
la memòria històrica d’ambdues poblacions i relacions
entre organitzacions polítiques, culturals i de memòria
històrica.

Economista, experiència i
responsabilitat,
comptabilitat fiscal i
laboral. Tancament any,
comptabilitats
endarrerides.
Preus molt econòmics.

“Com una flor, sempre més
el teu amor en ma vida
hi ha deixat una fragància
que ja no em serà esvaïda”
(Joan Maragall)

Maria 636 523 812

Filles, néts i besnéts agraïm
les mostres de condol rebudes.

Montserrat
Sucarrats Ferrés
Vidua de Pere Padrós
Morí en la Pau del Senyor
el 28 d’octubre de 2020
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ncara falten molts dies per les festivitats nadalenques, però com és
habitual les administracions públiques ja es preparen i planifiquen les accions
relacionades amb el Nadal. Aquesta setmana
el consistori rubinenc ha fet pública la notícia
que no hi haurà per aquestes festes ni túnel de
llum ni pista de gel. El motiu que ha arguït
l’Ajuntament és que aquestes dues atraccions
poden comportar aglomeracions de persones
i per tant convertir-se en un risc per a la salut
pública per la transmissió del coronavirus.
És evident que la instal·lació d’aquests
espais comporta una afluència major de gent
en espais força delimitats i, per tant, la decisió
no només és encertada, sinó que pràcticament
resultava obligada de prendre.

EDITORIAL

Ornament nadalenc

Ara bé, aquest no pot ser l’únic motiu
pel qual aquest any es decideix prescindir
d’aquests espais lúdics i ornamentals. Més
enllà del debat sobre la sostenibilitat i no
sostenibilitat de les dues instal·lacions, en
què oposició i govern sempre han estat enfrontats, hi ha un altre debat sobre la taula,
ara mateix força més urgent: la sostenibilitat
econòmica.
La greu crisi provocada per la pandèmia
fa incompatibles algunes despeses de l’erari

públic i aquesta és una d’elles. Rubí va gastar
durant el darrer Nadal més de 300.000 euros
en llums -al marge de la factura elèctrica, als
quals cal sumar a banda el cost de la pista
de gel.
En el context actual, quan moltes famílies
han vist caure dràsticament els seus ingressos
i molta gent ha perdut els seus llocs de feina,
els diners de tots els ciutadans han d’anar directament cap als col·lectius més desafavorits i
les persones que estan en risc d’exclusió social,

així com cap als sectors més perjudicats, com
per exemple el comerç i molt especialment
l’hostaleria.
No es tracta que aquest any els carrers de
Rubí no estiguin engalanats per les festes de
Nadal. Les llums hi han de ser per atraure els
rubinencs als eixos comercials i celebrar, com
és tradició, les festes nadalenques. Està clar
que moltes activitats tradicionals no es podran
realitzar o s’hauran de readaptar, algunes
activitats semblen pràcticament descartades,
com a mínim en el format habitual, com ara
la Cavalcada. Serà un Nadal dur i difícil i ja
veurem quina és la situació de la pandèmia en
aquell moment. Però la prioritat ha de ser, ara
i al Nadal, la salut de les persones i el rescat
social d’aquells que pitjor ho estan passant.

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana				

5 de novembre

#VolemEscolaDelBosc @AMPAEscolaBosc
Fem que tothom se senti a gust a la nostra
escola
Hagamos que todo el mundo se sienta a gusto
en nuestro cole
Let’s make everyone feel comfortable and safe
in our school
Contribuons à que tout le monde se sente à
l’aise dans notre école

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

Lavabos públics oberts
En aquesta situació caòtica que estem passant, els poders públics tenen el deure de
pensar que hi ha persones amb necessitats
físiques peremptòries, com són fer ús dels
serveis de lavabos o prendre un vas d’aigua
si necessiten una medicina.
Per donar servei d’una manera ràpida i
sense gastar ni un cèntim dels pressupostos,
suggereixo que s’obrin al públic els WC de

l’edifici Rubí Forma (antic I+D), de l’Escardívol, del Mercat Municipal o d’altres, i
que aquests banys estiguin convenientment
senyalitzats.
Aquestes necessitats abans les resolien els
bars, però ara penso que es podria solucionar
d’aquesta manera i que aquesta mesura sigui
ja definitiva perquè és una necessitat en una
ciutat de 80.000 habitants, com es Rubí.
Clara Roca Martínez

Sobre el Casino i l’espai públic
Com a ciutadà, que desitjaria que la seva
ciutat fos la millor de l’entorn, hi ha imponderables que no puc trobar el motiu de
les frenades que ho motiven. Cert és que
cap dubte queda de la màxima autoritat.
Aleshores, què està passant? Que el cap
corresponent del tema no està a l’altura
tècnicament del càrrec? Què no pot actuar
per manca d’einam adequat? Ho anirem a
intentar esbrinar en aquesta i altres notes
que esperem que siguin aclarides.
Estic segur que la nostra primera
autoritat voldria el millor per Rubí. Em
consta de veritat. Com que són varis els
temes, i sabuts a qui li correspon saber-ho,
començarem de moment per les obres de
la Cambra agrària (mal anomenat Casino
de Rubí de la plaça Catalunya).
Com tothom heu pogut endevinar, hi
ha l’intent de deixar en peus l’espai envaint
1,60 m que ocupa el que hauria de ser espai
públic. Greu error no contemplat en el moment del traspàs d’entitat privada a pública.
Intentaré posar llum a la foscor.
Quan el Casino era entitat privada, com
a qualsevol altra titularitat, tenia l’obligació
d’adequar la normativa segons quedava
manat per les normes establertes. En el
moment que aquesta titularitat passa a ser
de tot el poble, com el cas que contemplem,
la millora ha de ser per l’usdefruit de la
ciutat, per tothom, i per tant, el Casino ja
és de tots, ja que en nom nostre ha estat
adquirit per tu, per mi i per tothom! Afegiré
més detalls.
Com per exemple que han estat enderrocats els dos balcons que donaven al
carrer afectat. O sigui que més motiu per
adonar-nos que estan cometent un error
si persisteixen continuar amb la dèria de
seguir endavant. La senyora alcaldessa
coneix tot aquest tema i altres que aniran

sorgint, tant del Casino com d’altres llocs
de Rubí.
Tots sabeu, principalment els més
grans, que els concerts de Festa Major es
feien dins del bar del casino i el ball a l’envelat amb el permís de l’Ajuntament.
Actualment aquesta circumstància
de privacitat ja no es repetirà perquè els
concerts, i el que calgui es podrà fer a la
mateixa plaça, espai que és de vostè, meva
i de tots. Per això és del tot necessari que
abans de continuar l’obra sigui modificat i
es deixi sense efecte el greu error d’enderrocar un espai, repeteixo, d’1,60 m sense
gens d’interès artístic de cap classe, amb
obra dubtosa de fa cent anys. I el poble
ser el primer a inaugurar, el 2023 segons el
previst, l’inici de la nova via cap al nord. El
poble us ho agrairà.
Continuarem donant més notícies en
propers assumptes no aclarits fins data
d’avui. Per exemple, parlem d’arbres? El
del Casino i altres? Serà bo que poguéssiu
saber la realitat i la ficció. Com he dit abans,
intentaré posar llum a la foscor.
Albert Roma i Cabeza
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El pacte de Toledo

Josep M. Pijuan Utges
Membre del MPPD-Rubí

El mes de febrer farà tres
anys que un grup de ciutadans i ciutadanes de Rubí
ens anem reunint tots els
dimarts a les 10.30 h davant l’ajuntament de Rubí
per reivindicar unes pensions públiques dignes i
recordant que, governi qui
governi les pensions es defensen. Al llarg d’aquesta
trajectòria ens han acompanyat un conjunt d’homes
i dones que han exigit una
sanitat pública i digna.
Davant d’aquesta pandèmia de la COVID19 es
va decidir treballar conjuntament i ajudar-nos
mútuament, pensions i
sanitat, i així ho hem fet
aquests darrers mesos. Un
primer resultat d’aquest
treball conjunt va ser fa
pocs dies on en un període
de vuit dies vàrem recollir
més de
4.200 signatures i es va
presentar una moció al ple
de l’ajuntament de Rubí so-

bre la situació sanitària a la
nostra ciutat. Moció que es
va aprovar per unanimitat
de totes les forces polítiques presents a l’ajuntament de Rubí el passat
29 d’octubre. Ara hem
d’esperar que aquestes
signatures i aquesta moció
tinguin la direcció adequada davant el Govern de la
Generalitat de Catalunya
pel seu debat, acceptació
i plasmació a la nostra ciutat, en cas contrari haurem
d’efectuar altres accions
per obtenir-ho.
Tot i avançar en temes
de Salut, no oblidem els
nostres orígens que són
les de la lluita per unes
pensions públiques dignes i en aquest sentit el
passat dia 27 d’octubre es
va explicar al Congrés dels
Diputats els acords sobre el
Pacte de Toledo en el que
es recullen un conjunt de
vint-i-una propostes sobre
com reformar i millorar
les pensions a l’Estat espanyol.
En les pròximes setmanes faré una consideració
de cadascuna de les vint-iuna recomanacions i com
això afectarà als futurs i
les futures pensionistes i
és en aquest punt que vull
fer incidència. La nostra
mobilització en aquests
passats tres anys ha estat
recuperar els aspectes
aquells que ja teníem com
a dret i que les polítiques
dels governs del PSOE i
del PP passats ens han
anat usurpant, en aquest
sentit podem dir que alguna recuperació de drets
perduts hem obtingut, com
per exemple l’increment
de les pensions conforme

a la revaloració anual de
l’IPC real. Un segon aspecte és el reconeixement,
manteniment, millora i
sostenibilitat del sistema
públic de pensions, qüestió
que no estava assegurada
amb la reforma de les lleis
de pensions del 2011 PSOE
i 2013 PP, i que haurien de
ser derogades i no ho estan
amb aquesta proposta,
així com el reconeixement
que les pensions públiques
són sostenibles malgrat la
campanya d’intoxicació
realitzada per la banca i
en concret el mateix Banc
d’Espanya i les companyies
d’assegurances, en benefici dels seus productes dels
fons de pensions privats,
altament deficitaris.
Per acabar dues conclusions:

1. Per què les persones
grans, els pensionistes no
tenim el mateix tracte que
els altres ciutadans? Sembla que les pensions sigui
quelcom aliè al sistema
general polític de la nostra
societat, ningú polemitza
que altres serveis hagin de
ser finançats pels impostos
que paguem els ciutadans,
pensionistes inclosos...
com per exemple l’exèrcit,
la policia, les obres públiques o el sistema educatiu.
Nosaltres ja vam pagar les
cotitzacions durant l’època
de treball, nosaltres som
part de l’Estat, ciutadans
de ple dret i el que no
arribi per cotitzacions s’ha
d’aportar dels impostos.
2. El que hem estat
defen
sant durant aquests tres
anys ha tingut la seva solució positiva: l’increment de

l’IPC, el reconeixement del
sistema públic de pensions
i el seu millorament. En tot,
no en tenim prou i per això
continuem al carrer, ara
bé els que som pensionistes difícilment podrem ja
gaudir de molts dels punts
d’aquest nou Pacte de Toledo, ja que als que els hi
afectarà de veritat seran
als homes i dones que avui
encara esteu treballant,
haureu de ser vosaltres els
que amb el vostre esforç
pugueu arribar a tenir una
pensió justa i digna i per
això és més important que
mai que sortiu al carrer
a exigir els vostres drets,
demanar que la política
avui imperant no continuí
retallant, que l’aplicació
del Pacte de Toledo es faci
en la mesura que no en
sortiu perjudicats, ja que
en els vint-i-un punts que
hi ha, malgrat semblar que
hi ha aspectes «positius
i favorables», hi ha molt
parany.
Us animem a seguirnos i a participar en les
assemblees del Moviment
de pensionistes de Rubí i
Rubí per la Sanitat tots els
dimarts a les 10.30 h a la pl.
de l’Ajuntament de Rubí.
Per assolir unes pensions públiques dignes, igual
que una sanitat pública i
digna cal anar-se’n al carrer, cal pensar a l’hora de
posar el nostre vot en una
urna, mostrar el nostre
propòsit d’acció, per abastar les millores que tots
volem i que són necessaris
per a una societat cada
dia millor i més justa, en
definitiva per demanar
que es faci justícia amb la
ciutadania.

Poc verd, molt ciment
i un nou abocador
Toni Garcia
Regidor de Veïns per Rubí
(VR)

En els últims trenta anys,
la ciutat de Rubí ha anat
creixent i evolucionant amb
un increment del 50% de
població, s’han construït
nous habitatges on hi havia
naus industrials o en terrenys abans agrícoles, i s’han
anat construint noves places
públiques.
Malauradament, aquest
creixement poblacional i
urbanístic no ha anat acompanyat d’un pla paral·lel de
verd urbà que fes de Rubí
una ciutat amable per viure
i per gaudir de l’espai públic;
tot el contrari, les noves
places públiques (exemples
com la plaça de la Sardana,
la plaça Josep Tarradelles o
el Parc de la Serreta), s’han
construït amb molt poc arbrat i molt ciment i formigó, i amb un manteniment
escàs.
Altres espais s’han reconvertit en zones de vianants,
però no han incrementat el
seu arbrat i, per tant, continuen sent espais grisos de
ciment i asfalt.
Més enllà d’aquesta evolució, en els últims anys ens
hem trobat també amb una
desforestació de l’arbrat
urbà, que ja era escàs i insuficient, i que porta a una
situació límit al nucli urbà,
on el parc d’automòbils s’ha
anat incrementant amb la
seva contaminació associada. No explicaré els beneficis
per la salut que suposa un
percentatge elevat de verd
urbà a les ciutats, perquè són
de sobra coneguts.
S’han talat molts arbres
per un inadequat manteni-

ment d’aquests, o per altres
motius tan poc rigorosos,
com que molestaven, però
no s’han replantat els suficients arbres per a compensar
les pèrdues.

Aquest creixement
poblacional i
urbanístic no ha
anat acompanyat
d’un pla paral·lel
de verd ubà que fes
de Rubí una ciutat
amable
I finalment, fa uns dies es
va confirmar els que molts
temíem: la Generalitat de
Catalunya ha atorgat l’autorització ambiental per obrir
el nou abocador de Can
Balasc. Hem de recordar
que el procediment que
acabarà amb l’obertura d’un
nou abocador (el tercer gran
abocador a Rubí) va néixer
en l’època de governs d’ICV,
amb una autorització de llicència d’activitats per silenci
administratiu, i des d’aquell
moment, no s’ha treballat de
manera efectiva des de l’àmbit polític, ni l’Ajuntament de
Rubí ni la Generalitat, per
evitar un greuge comparatiu
amb el nostre municipi.
Davant d’aquesta trista
realitat, des de Veïns per
Rubí reclamem que una de
les prioritats de present i
futur sigui el verd urbà, en
benefici de la nostra salut i la
de les generacions futures i,
d’altra banda, hem de lluitar
contra l’obertura d’un nou
gran abocador, amb tots els
mitjans necessaris, per evitar
que la crisi mediambiental
que ja vivim, sigui encara
pitjor.
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Sardanes

Ajornat el segon concert de
sardanes de l’Aplec per les
restriccions sanitàries
El 22è Aplec Sardanista de
Rubí que s’havia de celebrar
aquest diumenge a les 11.30
h a l’Ateneu, però ha quedat
ajornat. Es tracta del segon
concert d’aquest esdeveniment impulsat per l’entitat
Aplec de Rubí, formada per
Foment de la Sardana de
Rubí i l’Escola de Sardanes
Flor de Neu.
Entre les mesures que
ha impulsat la Generalitat

de Catalunya per frenar la
pandèmia hi ha la suspensió
de totes les activitats culturals durant, com a mínim,
quinze dies, i per tant el
concert, que estava previst
a l’aire lliure, no es podrà
realitzar.
L’entitat que organitza
l’esdeveniment intentarà
buscar una nova data un cop
s’aixequin les restriccions
sanitàries. / DdR

Música i POESIA

La presentació del primer disc
de Toti Soler i Gemma Humet
queda ajornada
rEDACCIÓ

L’evolució de la pandèmia
de coronavirus ha obligat
el consistori a ajornar la
presentació del primer disc
junts de Toti Soler i Gemma
Humet, que estava prevista pel 12 de novembre a
l’Ateneu.
La nova data de l’actuació és, en principi, el 17
de desembre i es manté
l’espai, a l’Ateneu, i l’hora, a
les 19.30 h. Soler i Humet
presentaran al públic rubinenc el seu primer disc junts,
‘Petita festa’. Música i poesia
en la seva màxima expressió

Cultura
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Els músics Gemma Humet i Toti
Soler. / Cedida

i una forma personal, sensible i profunda de compondre, interpretar i posar veu
als poetes a través del seu
univers de guitarra i cançó:
Papasseit, Ovidi Montllor, M.
Mercè Marçal, Vinyoli, Vian
& Vence, Brel, Léo Ferré,
Brassens, entre d’altres.

fotografia

Acaba la sisena edició de La Nuu, que
s’ha pogut celebrar tot i la pandèmia
El públic ha mantingut l’interès pel festival i desenes de
persones han assistit a les diverses visites guiades
redacció

El Festival de Fotografia La
Nuu, organitzat per l’Ajuntament i dirigit pel fotògraf
rubinenc Carles Mercader,
ha clos una nova edició amb
èxit. Encara que la situació
de la pandèmia ha obligat
a adaptar el format de
l’esdeveniment, el fet que
l’exposició de fotografies
sigui de gran format i a l’aire
lliure ha permès que els rubinencs hagin pogut gaudir
de la part expositiva.
La sisena edició de La
Nuu, centrada en la fotografia d’autor, s’ha celebrat
durant l’octubre sota el
lema ‘Cos i pedra. Espais
disponibles’. Una dotzena
d’artistes de prestigi internacional han participat
mostrant les seves obres
a les façanes de la ciutat:
Alberto Giuliani (Pesaro,
Itàlia) a la plaça del Doctor
Guardiet, Stefanie Zofia
Schulz (Nagold, Alemanya) al Celler, Irene Zóttola (Madrid, Espanya) a la
plaça de la Nova Estació,
Michal Chelbin (Haifa, Israel) a l’Escardívol, Yurian
Quintanas (Àmsterdam,
Holanda) al Bullidor, Víctor
Baladoch (Rubí, Espanya) a
Pich Aguilera, Chen Xiaoyi
(Sichuan, Xina) a l’Antiga
Estació, Ruth Erdt (Zürich,
Suïssa) a la plaça d’Anselm
Clavé, Fernando Criollo
(Lima, Perú) al Bullidor, Jon
Cazenave (Sant Sebastià,
Espanya) a la Biblioteca

Les visites guiades han tornat a ser un èxit de públic. / La Nuu

Mestre Martí Tauler, Piotr
Zbierski (Lodz, Polònia) al
carrer de Doctor Robert i
Román Yñán (Sant Adrià del
Besòs, Espanya) a la plaça
de la Nova Estació.
Tots els treballs seleccionats convidaven el públic
a reflexionar sobre les relacions que manté l’ésser
humà amb el seu entorn
material.
Les restriccions de la
covid-19 han obligat a suspendre algunes activitats
relacionades amb l’exposició, a excepció de les
sortides guiades. Entre 30 i
40 persones s’hi han inscrit
cada setmana, obligant
l’organització a ampliar el
nombre de sortides programades i a dividir-les entre el
director del festival, Carles
Mercader, i el director artístic, David Molina. Només es

va haver de suspendre l’última visita del 31 d’octubre
per les noves restriccions
aprovades pel govern català
que impedeixen les activitats culturals presencials.
Carles Mercader ha
destacat la bona acollida
d’aquestes sortides i ha
agraït la participació de
“diferents artistes, músics
i poetes de la ciutat, que
ens van oferir el seu talent
i el seu treball durant les
visites. Tot un regal sorpresa pels assistents de la mà
de Martí V. Baladoch, Núria
Puigbó, Carlos Ernesto García, Jordi i Helena Boltes, i
Xavi Demelo”.
Activitats virtuals
La programació de La Nuu
s’ha completat amb dues
conferències en línia a càrrec dels fotògrafs partici-

pants Román Yñán i Irene
Zóttola, i amb un col·loqui
vinculat a la participació
de la fotògrafa Stefanie
Zofia Schulz al projecte ‘Off
the Margin’. En aquesta
sessió, es va voler analitzar
el concepte de frontera en
un sentit ampli; per això es
va convidar l’artista trans
Celeste González, que va
parlar de la frontera de
gènere des de la seva perspectiva personal, i també
l’escriptor Gabi Martínez,
que va reflexionar sobre
la frontera de classe dins
la ciutat de Barcelona i de
com aquesta ha determinat
el seu posicionament dins
el món literari.
Properament, totes
aquestes xerrades estaran
disponibles per ser visionades als diferents canals
del festival.

Esports

Divendres, 6 de novembre de 2020

Hoquei línia | Lliga elit

Victòria a la pròrroga del Sènior
Femení del Cent Patins

Les jugadores del Cent Patins van poder assolir el triomf a la pròrroga. / Cedida

Després de diversos ajornaments per culpa del coronavirus, el Sènior Femení
de la Lliga Elit va poder
disputar el seu partit a casa
contra el Tsunamis, un duel
que va acabar amb victòria
local a la pròrroga.
Va ser un partit intens i
molt igualat, en el qual les
jugadores de Fajardo van
posar-se per davant en el
marcador i van arribar al

descans amb un 2-0 favorable en el marcador amb
els gols de Maria Ayala i
Ainhoa Merino.
La segona part va ser
ben diferent, amb dos
equips amb les forces molt
igualades, però amb més
encert per les visitants, que
van empatar el partit. La
pròrroga no va durar gaire
perquè en la primera jugada, la internacional Judit

Pareja va fer el gol d’or que
donava la victòria i el punt
bonus al Cent Patins, que
continua invicte a la lliga.
El partit també va servir
perquè debutessin les més
joves de l’equip, Rosa Martí i Lucia Moreno. D’altra
banda, també cal destacar
la gran actuació de Marta
Gil, que va fer moltes aturades de mèrit. / CHL Cent
Patins
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Amb la vostra col·laboració
ho hem fet possible
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Des de Truyols Serveis Funeraris volem
reconèixer el civisme de tots els que aquests
dies, en motiu de la festivitat de Tots Sants, heu
visitat els vostres éssers estimats als cementiris.
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La vostra cooperació ha estat necessària per al
bon funcionament d’aquests espais.
Agraïm la vostra responsabilitat

www.truyols.com
Truyols Serveis Funeraris telf. 900 10 13 68

