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«El món és preciós, però té un defecte anomenat home» (Friedrich Nietzsche, ﬁlòsof alemany del s. XIX).
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El confinament dispara els abocaments
d’escombraries fora dels contenidors
redacció

Les queixes veïnals han estat constants pels abocaments il·legals al
voltant dels contenidors. / Joaquim Gracia

El confinament ha agreujat
el problema dels abocaments fora dels contenidors,
especialment a les zones
d’urbanització. Així només al
mes de maig, es va registrar
un increment d’abocaments
de residus voluminosos addicionals als que són habituals de 49.000 kg.
I és que el temps de con-

finament ha donat temps
a molts residents a fer neteja, no només dels seus
habitatges, sinó també de
les seves parcel·les. De fet,
el consistori ha detectat un
augment de la recollida de
restes vegetals de 30 tones
addicionals al mes de maig.
Malgrat tots els recursos
que hi ha al municipi per
facilitar la recollida dels residus voluminosos, de les res-

Es reforça els
serveis de neteja
i recollida a les
urbanitzacions, i
també la vigilància
i les sancions
tes de la poda o de mobles,
entre altres, els abocaments
il·legals s’han disparat i amb
aquests, les queixes i denúncies d’aquells veïns que pateixen els resultats d’aquests
actes incívics.
Reforç del servei de neteja
i recollida a les urbanitzacions
Per tot plegat, des de principis de juliol, l’Ajuntament ha
reforçat el servei de recollida i neteja de les bateries
de contenidors ubicades a
les urbanitzacions, segons
ha informat en la primera
reunió de la comissió de
treball sobre residus, creada
en el marc de la Taula d’urbanitzacions.
Concretament, s’ha desplegat un equip de vuit persones que, mitjançant tres
camions de caixa oberta,
atén situacions d’abocaments fora dels contenidors.
Aquest equip treballa de
manera sistemàtica per totes les urbanitzacions cada

tarda, de dilluns a dissabte,
recollint tots els residus
abocats fora dels contenidors, exceptuant la poda,
que té un servei específic
de recollida.
Paral·lelament, el servei
de recollida de poda també
s’ha vist reforçat. Fins ara,
la retirada d’aquest tipus de
residus es feia a demanda,
sis matins a la setmana, als
quals ara s’han afegit tres
dies extres. Per facilitar que
la ciutadania dugui a terme
la recollida correctament,
al setembre és previst que
es porti a terme la segona
fase de la campanya de distribució de saques per a la
recollida de restes vegetals.
La intenció és lliurar més de
2.600 saques, que s’afegiran
a les 1.600 que ja es van repartir a la primera fase.
Tot aquest reforç es
complementarà amb una
reorganització del servei,
que comportarà l’establiment d’un calendari fix de
recollida i manteniment
de bateries de contenidors
per cada zona de les urbanitzacions. El calendari es
donarà a conèixer a totes
les persones residents, amb
l’objectiu de facilitar el dipòsit ordenat de residus
─caldrà igualment avisar al
Telèfon Verd─.

Més vigilància i més sancions
El consistori ha reforçat
la via sancionadora, dotant-la d’un nou recurs
addicional i permanent de
vigilància i inspecció sobre
el terreny. Els expedients
sancionadors en marxa
han augmentat significativament, amb un total de
35 incoacions de sancions per abocaments, amb
multes que van dels 400
als 4.000 euros en funció
de la gravetat de l’acció o
de les reincidències de la
persona infractora.
Segons Andrés Medrano, regidor de Medi
Ambient i Transició Ecològica, “les recollides d’abocaments representen un
servei i un cost addicional
que paguem entre tots i
que hem de repercutir als
culpables. Per això augmentem els mitjans per
a la vigilància, inspecció i

sanció”. Per la seva banda,
el regidor d’Urbanitzacions
i de Civisme, Miguel Ángel
Romero, ha parlat de la
tasca de sensibilització
per fomentar les actituds
cíviques que duu a terme
l’Ajuntament: “Els agents
pel civisme difonen bones
praxis entre la ciutadania
i ara estem treballant una
nova campanya per incidir
en la necessitat d’evitar
els abocaments fora dels
contenidors”.
A Rubí, és molt senzill
ser cívic: només cal trucar
al Telèfon Verd gratuït (900
130 130 o 93 699 98 01, si
es truca des d’un telèfon
mòbil), perquè els operaris
passin a recollir les restes
de poda o els residus voluminosos a la porta de casa,
a més de les deixalleries
mòbils i també la de Cova
Solera. / DdR
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Comencen les obres de rehabilitació del
Casino després d’un any i mig de retard
Segons les noves previsions, l’equipament podria estar ﬁnalitzat
abans d’acabar aquest mandat, durant la primavera del 2023
REDACCIÓ

Les obres de rehabilitació
del Casino han començat
aquest dilluns després d’un
any i mig de retard, un endarreriment que ha estat
provocat per problemes
burocrà�cs amb la licitació
i, posteriorment, per la crisi
sanitària.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, s’ha mostrat
sa�sfeta per poder començar, per ﬁ, les obres de rehabilitació que fa molts anys
que la ciutadania demana:
“És un projecte llargament
reivindicat per bona part de
la ciutadania i per nosaltres
era una prioritat. És una de
les coses que més il·lusió
em fan com a alcaldessa”.
La màxima responsable
municipal ha explicat que
la durada dels treballs serà
d’un any i mig i que posteriorment es durà a terme
la rehabilitació interior de

Imatge virtual de l’interior de l’ediﬁci, ja reformat. / Cedida

Les obres de rehabilitació han començat aquest dilluns. / Arxiu

l’espai, que podria ﬁnalitzar
just abans d’acabar el mandat, durant la primavera
del 2023.
Anys de negociacions
El 2016, l’Ajuntament de
Rubí i la Societat Casino
Español, ﬁns aleshores propietària de l’emblemàtic
immoble, van arribar a un

AFECTACIONS AL TRÀNSIT
Les obres comportaran talls en la circulació dels vehicles.
Entre els propers 4 i 6 mesos entre les 10 h i les 18 h es
tallarà el trànsit al carrer Rafael Casanova, entre el carrer
de la Creu i el carrer Sant Josep. Durant el mateix període,
tampoc es podrà circular pel passeig Francesc Macià,
entre el carrer Montserrat i el carrer de la Creu.
acord després de molts
anys de negociacions per
tal que l’edifici passés a

ser de propietat municipal. L’Ajuntament va pagar
prop de 500.000 euros per

quedar-se el Casino i es va
comprometre a rehabilitar-lo, ja que el seu estat
era molt precari i, de fet,
tots aquests anys ha estat
tancat per problemes de
seguretat.
La rehabilitació integral
iniciada aquesta setmana té
un cost de 4 milions d’euros.
Després, caldrà condicionar
l’edifici per tal de fer-hi
ac�vitats, unes obres que
costaran al voltant de 2,1
milions d’euros i que encara
s’han de licitar.
Memòries del Casino
La rehabilitació té previst
respectar al màxim el projecte original de l’ediﬁci, obra
de Ramon Puig i Garilant,
i la majoria dels elements
que integren l’ediﬁci seran
res�tuïts o se’n faran còpies

ﬁdedignes. Enllaçant amb
el projecte, l’Ajuntament
ha impulsat una campanya
de participació ciutadana
orientada a recuperar la
memòria del Casino.
El procés de recollida
de material es farà al setembre a través de l’Arxiu
Municipal. Està previst que
les fotograﬁes es digitalitzin
i posteriorment es retornin
a les persones propietàries
dels documents. La documentació es publicarà a la
web del Casino i s’arxivarà:
“Aquestes parets han
estat tes�moni de moltes
històries amb el ﬁl conductor de l’emoció. Volem que
els rubinencs i rubinenques
que ho vulguin puguin implicar-se en aquesta recuperació del Casino”, ha explicat
Ana M. Mar�nez.
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Comencen les obres de l’enllumenat dels
polígons de Cova Solera i Can Jardí
També s’ampliarà
el pont de Cova
Solera per fer un
pas de vianants i
un carrl bici

REDACCIÓ

Missa funeral en record d’en

Josep Costa Sáez
Dilluns 13 de juliol a les 20 h a
l’església de Sant Pere de Rubí
Familia Costa-Salat

La família de

Sebastià Colomer i Torrella
us comunica que divendres dia 17
de juliol de 2020 a les 20h es farà la
missa funeral en la seva memòria a
l´església de Sant Pere de Rubí.

Els polígons industrials
de Cova Solera i Can Jardí
disposaran de nou enllumenat aquesta tardor,
una mesura que afectarà
les prop de 350 empreses
ubicades en aquests espais
i on treballen unes 3.800
persones.
El projecte forma part
del Pla de Modernització
del Parcs d’Ac�vitat Empresarial impulsat per la Diputació de Barcelona. Rubí és
una de les cinc ciutats de la
demarcació que ha rebut el
ﬁnançament d’aquest ens
supramunicipal d’entre els
19 projectes presentats.
El projecte duu per �tol ‘Integració sostenible
del paisatge industrial’ i
inclou actuacions que són
el resultat d’una enquesta
duta a terme entre les em-

Es millorarà l’enllumenat del polígon Can Jardí. / Arxiu

preses que desenvolupen
la seva ac�vitat en els dos
polígons. Arran de l’opinió recollida es va decidir

apostar per la renovació de
l’enllumenat i l’ampliació
del pont de Cova Solera,
amb la creació d’un carril

destinat a vianants i bicicletes. “Volem que les
millores es facin tenint
en compte les necessitats
de les empreses i escoltant les seves opinions i
aquest projecte és fruit de
la col·laboració amb les
empreses i les associacions
empresarials”, ha explicat
Rafael Güeto, regidor de
Serveis a l’Empresa.
El cost de l’obra suma
2.174.717,53 euros, dels
quals 1.441.819,67 provenen de la subvenció de
la Diputació de Barcelona.
La previsió és que a ﬁnals
de setembre els treballs
es�guin ﬁnalitzats.

L’OAC comença a realitzar pe�ts tràmits sense cita prèvia
REDACCIÓ

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del centre de
la ciutat ha començat a
atendre tràmits senzills
sense cita prèvia amb la
intenció d’agilitzar l’atenció al ciutadà. Es tracta de
tràmits senzills que no comporten una gran inversió de
temps, com ara voltants i
cer�ﬁcats.
El tancament del servei
durant el conﬁnament i la
posterior obertura limitada
amb cita prèvia ha provocat
una acumulació de pe�cions de ges�ó. A més, l’equip
d’atenció a la ciutadania
s’ha anat reincorporant de
manera gradual a mesura

que s’ha avançat en el desconﬁnament i la ﬁnalització
de l’estat d’alarma.
Ara mateix, l’OAC atén
en horari intensiu de dilluns
a divendres de 8 h a 14 h.
Les cites s’han de reservar
a través del sistema de cita
prèvia. Cal una cita per tràmit, però no hi ha límit de
pe�ció de cites.
Un cop s’ha fet la reserva de cita, els usuaris reben
un missatge de conﬁrmació
que conté un codi QR, que
cal validar el dia de la cita
a l’expenedor. Si no es disposa de l’iden�ﬁcador, la
validació s’haurà de fer al
taulell d’informació. Passats 10 minuts de l’hora de
la cita, aquesta caduca.

L’OAC obre de 8 h a 14 h. / Arxiu
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Rubí d’Arrel i el CRAC impulsen sor�des
per l’entorn natural durant l’es�u
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projectat per tal de donar
suport als bars i restaurants de la ciutat, es pugui
fer després de l’es�u si la
situació sanitària ho permet. L’esdeveniment estava
pensat per tal que els establiments de restauració
participant oferissin a la
ciutadania una tapa i una
beguda per 2,5 euros.
L’Ajuntament ha agraït
als restauradors locals la
seva complicitat i els ha emplaçat a con�nuar vetllant
per evitar contagis. / DdR

La primera sor�da serà per Can Xercavins i Can Feliu. / Cedida

Les ac�vitats són gratuïtes, però tenen un límit de
40 persones i per tant serà
necessari fer una inscripció
prèvia a www.crac.cat.
S’haurà de dur aigua, alguna cosa per menjar, calçat
còmode, gorra i protector
solar. Si la sor�da és al vespre, caldrà dur llanterna.
També serà obligatori l’ús
de mascareta en cas de no
poder mantenir la distància
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L’Ajuntament ajorna ﬁns
després de l’es�u la ruta de
tapes programada pel juliol
L’Ajuntament ha decidit
fer marxa enrere i després
d’anunciar fa tres setmanes
la celebració d’una ruta de
tapes entre els dies 9 i 19 de
juliol, ha ajornat l’esdeveniment. Segons el consistori,
ho ha decidit seguint les
indicacions de Protecció
Civil per tal d’evitar aglomeracions a la via pública
com a mesura preven�va
per evitar rebrots de la
covid-19.
La previsió és que la
ruta de tapes, que s’havia

REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
i l’entitat Rubí d’Arrel impulsen conjuntament el
programa ‘Es�u al natural’
per tal d’oferir ac�vitats de
lleure als rubinencs que no
puguin marxar de vacances.
L’objectiu de les sortides
també és divulgar la fauna
i la ﬂora, el patrimoni i l’entorn natural del municipi
i reivindicar la protecció
i conservació dels espais
lliures de Rubí.
S’han programat 8 excursions diferents que es faran
durant els mesos de juliol,
agost i setembre. La primera
de les ac�vitats serà per Can
Xercavins i Can Feliu aquest
diumenge 12 de juliol a les
8.30 h i servirà per aplicar
els coneixements adquirits
al Joc Esclat de Primavera,
que Rubí d’Arrel ha estat
fent a través de les xarxes
socials durant el darrer mes
i per entregar els premis als
par�cipants.
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de seguretat.
Diumenge 26 de juliol,
tindrà lloc la Trastejada
i neteja a la font de Sant
Muç. En aquest cas es faran
dos grups d’actuació: un
que farà la trastejada del
camí cap a la font i un altre
que trastejarà a la zona de
la font.
A l’agost, s’han programat cinc sor�des: ruta per
Ca n’Oriol, Can Tiraïres i el

camp de golf (6 d’agost);
un recorregut per Can Ramoneda i Sant Muç (13
d’agost), l’Arran de Font a
Sant Muç per celebrar Sant
Roc (15 d’agost) i un i�nerari
per Can Guilera i Can Roig
(20 d’agost).
La darrera sor�da programada serà diumenge 20
de setembre per les Serres
d’Oleguera i Can Riquer
Vell.

La inicia�va és similar a la proposta ‘De tapes per la ﬁra’, que
s’organitza per Sant Galderic. / Arxiu

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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TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

C/ Càceres s/n, 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75 | www.fontdelferro.org
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Rubí registra 7 nous casos posi�us
de coronavirus en l’úl�ma setmana
REDACCIÓ

Imatge de l’entrada del CAP Rubí Mútua Terrassa. / Cedida

El nombre de casos positius de coronavirus a la
nostra ciutat ha tornat a
augmentar després que en
els darrers set dies s’hagin
registrat set casos nous.
Les setmanes anteriors el
ritme de contagis s’havia
alen�t ﬁns al punt que entre
el 24 de juny i l’1 de juliol

La xifra d’afectats,
entre posi�us
i sospitosos, ja
supera les 4.000
persones
només s’havia registrat un
cas posi�u.
Amb aquest augment, la
xifra ﬁnal de persones que
han donat posi�u per covid-

19 a Rubí és de 565. Pel que
fa al nombre de casos sospitosos de la malal�a, aquest
també s’ha incrementat en
220 persones. Així, ara hi ha
a la ciutat 3.479 persones
sospitoses d’haver �ngut o
de tenir covid-19.
Per tant, el total d’afectació de l’epidèmia de coronavirus al municipi és de
4.044 persones.
Pel que fa a la taxa de
contagi, que únicament
té en compte els casos
positius, aquesta se situa
en 83,11 contagis per cada
10.000 habitants, la més
baixa amb relació a la resta de grans ciutats de la
comarca com Sabadell,
Terrassa, Sant Cugat o Cerdanyola.
Pel que fa al nombre de
defuncions al Vallès Occidental, s’han produït 1.424
morts, de les quals tres han
�ngut lloc durant la darrera
setmana.
Mascareta sempre
D’altra banda, davant de
l’augment del risc d’un re-

brot en diferents territoris
de Catalunya, el govern de
la Generalitat ha determinat
que des d’aquest dijous els
ciutadans hauran de portar
obligatòriament la mascareta posada quan sur�n de
casa, independentment de
la distància de seguretat.

Les xifres de la
covid-19 a Rubí
POSITIUS

565
SOSPITOSOS

3.479
TAXA CONTAGI*

83,11
*Per cada 10.000 hab.

L’Hospital de Terrassa
ofereix una exposició amb
les mostres d’agraïment

Imatge de l’exposició, ubicada a la recepció. / Cedida

L’Hospital de Terrassa ha
instal·lat a la recepció del
centre sanitari una exposició
amb més de 500 dibuixos
i cartes de suport que les
persones els han fet arribar
durant els darrers mesos
com a mostra d’agraïment
per la feina realitzada contra
la covid-19 i també per donar
ànims per als pacients ingressats i els seus familiars.

La mostra és un homenatge a tots els treballadors
del Consorci Sanitari de Terrassa per la feina desenvolupada durant aquest temps
d’epidèmia. També pretén
ser un reconeixement a totes
les empreses i particulars
que a través de donacions
econòmiques i materials han
contribuït a frenar el coronavirus. / DdR
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Els pressupostos par�cipa�us del
2021 queden suspesos pel coronavirus
REDACCIÓ

La situació sanitària ha obligat l’Ajuntament a suspendre els pressupostos par�cipa�us del 2021, que es
reprendran l’any vinent de
cara a executar-los el 2022.
El consistori volia fomentar
la par�cipació i el debat presencial per enfor�r el debat
i la implicació ciutadana en
la presa de decisions, però
la situació no ho ha permès: “Volíem augmentar la
par�cipació i la qualitat del
procés par�cipa�u, des de
la presentació de les propostes ﬁns a les votacions,
objectius que ja queden
ﬁxats per la pròxima edició”,
ha explicat Pau Navarro, regidor de Par�cipació Ciutadana. En canvi, és probable
que es pugui mantenir el
procés par�cipa�u dels infants i adolescents, segons
ha explicat Navarro: “Treballem per mantenir l’edició
d’aquest any, perquè el seu
format permetria una millor
adaptabilitat a les mesures
sanitàries de la covid-19”.

S’executaran les propostes guanyadores de l’any
passat
Pel que fa a l’edició 2020
dels pressupostos par�cipa�us, començaran a executar-se durant aquest any
les propostes guanyadores
de la votació que va tenir
lloc l’any passat. Es millorarà el parc de Ca n’Alzamora,
s’ampliarà la zona d’ombra
del parc del Rivo Rubeo,
es milloraran els equips de

El govern local
tenia la intenció
de reforçar el
debat presencial
durant l’edició
d’aquest any
l’Escola de Música, es farà
una prova pilot contra el
mosquit �gre i s’implementarà una aplicació pensada
per a famílies amb persones

amb diversitat funcional a
càrrec seu. Els projectes es
poden consultar a la plataforma Rubí Par�cipa.
Pel que fa al procés
d’infants i adolescents, es
tirarà endavant aviat la
instal·lació d’equipament
espor�u i la posada en marxa d’aparcaments segurs
per a bicicletes, propostes
treballades al Consell dels
Infants i Adolescents durant
el 2019.

Trobada presencial de par�cipants de l’edició dels pressupostos par�cipa�us que va tenir lloc durant
l’any passat. / Ajuntament-Localpres

Es cons�tueix la Comissió L’AV de la Zona Mercat
del nomenclàtor per revisar lliurarà els premis Gent del
els noms dels carrers
Barri, Gent de Rubí
La Comissió del nomenclàtor dels carrers, vies i
espais públics es va cons�tuir dijous de la setmana
passada al Castell com un
nou òrgan d’assessorament
i consulta per tractar tot allò
relacionat amb els noms
dels carrers i places. La nova
comissió suposa la creació d’un mecanisme i d’un
reglament per procedir a
millorar la forma d’escollir
les noves denominacions. Fa
un parell de dècades que la
ciutat no comptava amb un
òrgan com aquest.
En la primera reunió, es
van cons�tuir dos grups de
treball que s’encarregaran
d’abordar els objec�us prioritaris de l’òrgan. El primer
tractarà el canvi de nom de
la plaça Nova de Les Torres
pel de Neus Català, que
va viure diversos anys en
aquest punt de la ciutat.
El segon grup de treball
s’ocuparà de la feminització
del nomenclàtor, ja que no
hi ha pràc�cament a Rubí
carrer ni vies amb noms de

dona. Cal destacar que també hi ha moltes places que
s’han quedat amb el nom
de ‘Nova’, tot i que fa anys
que no ho són: la plaça Nova
del Mercat, la plaça Nova de
Can Fatjó o la plaça Nova de
Ca n’Oriol.
La Comissió preveu treballar al 25 de Setembre i al

Rubí té molts pocs
carrers amb noms
de dona i moltes
places ‘Nova’
Pinar i obrir algunes de les
fases d’aquest procés a la
ciutadania.
La Comissió del nomenclàtor està formada per l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
el regidor de Projecció de la
Ciutat, Moisés Rodríguez, el
regidor de Planiﬁcació Urbana, Rafael Güeto, el regidor
de Memòria Històrica, Pau
Navarro, representants dels
grups municipals i també
personal tècnic dels serveis
implicats. / DdR

L’Associació de Veïns Zona
Mercat i el Club de Billar
Golden Pool ja han escollit
els guanyadors del tradicional premi Gent del Barri,
Gent de Rubí corresponents al segon semestre del
2019 i el primer semestre
del 2020, ja que no es van
poder lliurar a principis
d’any per la crisi sanitària
generada per l’epidèmia de
coronavirus.
Les dues entitats han
premiat durant el segon
semestre del 2019 el coreògraf Albert Sans, el cantautor Jere, la pintora Rosario
Jiménez, el jugador de petanca Oscar Zamorano, el
taekwondista Unai Flores
i Kiko&Loli, habituals collaboradors de les festes de

En�tats de
diferents
àmbits, ar�stes
i espor�stes
són alguns dels
guardonats

l’AV Zona Mercat.
També s’ha premiat les
en�tats AVAN, de suport a
les persones amb malal�es
neurològiques, i al Club
Balmes, dedicat a la pràc�ca
espor�va del taekwondo i
el judo.
Pel que fa als premiats del primer semestre
del 2020, s’ha reconegut
la tasca de Rubí i Ismael,
dos joves cantants que collaboren amb l’en�tat veïnal,
i de les associacions Escuela
Pole Sport Alajarín, que es
dedica a la pràc�ca de pole
sport, una modalitat de ball
acrobà�c al voltant d’una
barra, així com també l’Associació Rubí Musical Segle
XXI, la banda de la ciutat.
Durant el lliurament
d’aquests nous guardons,
es donaran a conèixer dos
premis més que les dues
en�tats han decidit atorgar
i que encara no s’han fet públics. L’acte �ndrà lloc el 18
de juliol a les 18 h a l’Hotel
Sant Pere II, al carrer Segre,
27. / DdR

Política
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L’AUP considera que el govern
local no està aplicant millores
en la mobilitat de la ciutat
rEDACCIÓ

L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) creu que el govern
local no està aplicant mesures per millorar la mobilitat
de la ciutat en una època
en què és imprescindible
per les conseqüències de la
covid-19. En concret, critica
la reforma del pont del carrer
Sant Joan, la xarxa de carrils
bici i l’habilitació de 4 km de
carrers de convivència, que
segons la formació no funciona correctament.
En primer lloc, la formació assembleària demana
explicacions al govern pels
retards en el pont del carrer
Sant Joan, on només s’ha enllestit un 30% de l’obra i que
acumula molt retard inclús
abans del confinament. A
més, recorden que l’Alternativa va fer una proposta per
augmentar l’espai destinat
als vianants en aquest pas,
donat que en el projecte original una de les dues voreres
tindrà la mateixa amplada.
Ara, després de la crisi del
coronavirus, l’AUP considera

encara més urgent replantejar el projecte per destinar
més espai als vianants i introduir un carril per a bicis.
Precisament amb relació
als carrils bici, l’AUP critica
que el govern insisteixi a desenvolupar una xarxa ciclista
en forma d’anella com la que
el PSC va portar en el seu programa electoral el 2015 i no
una xarxa radial que vagi des
dels barris fins als principals
punts d’atracció.
Per l’Alternativa, aquest
“despropòsit” té dues conseqüències greus. En primer
lloc que els pocs quilòmetres
de xarxa ciclista existents
estan infrautilitzats i que no
s’han habilitat mesures de
seguretat per als ciclistes
en carrers propers a punts
tan importants com l’estació
de FGC.
Per últim, la formació
també ha criticat l’habilitació
de 4 km de carrers de convivència, és a dir, de prioritat
per als vianants, ja que els
considera espais insegurs i
creu que la mesura també
és un despropòsit.

L’AUP va presentar al Ple
de maig una moció per planejar la mobilitat a la ciutat
durant els pròxims mesos
amb tot un conjunt de propostes. La proposta va ser
aprovada pel plenari, però la
formació lamenta que encara
no s’ha dut a terme cap de
les iniciatives.

L’AUP considera que la xarxa de carril bici està mal plantejada. / Ajuntament

9

10

OPINIÓ

Divendres, 10 de juliol de 2020

E

l govern local ha anunciat per fi
l’inici de les obres de rehabilitació
del Casino, uns treballs que havien
de començar a principis del 2019 i que es van
anar endarrerint per problemes burocràtics
i, posteriorment, per l’aturada general dels
tràmits i permisos durant el període més
intents de l’epidèmia de coronavirus.
Però els problemes per rehabilitar aquest
emblemàtic edifici no són nous i venen de
lluny. L’Ajuntament va trigar anys a arribar
a un acord amb la Societat Casino Espanyol,
antiga propietària de l’immoble, en part perquè, tot i haver signat un conveni de cessió,
l’entitat que constava al registre de la propietat era una altra: la Cambra Agrària. Els

Espíritu cívico vs. desidia institucional
Una de las consecuencias positivas del
confinamiento ha sido poder observar con
detenimiento, aunque haya sido desde el
balcón, nuestro entorno más cercano. En
lo que al mío se refiere, he podido admirar
el cruce de las calles Monturiol con Abad
Escarré.
Se trata de un trozo, relativamente
pequeño, que durante años ha sido un auténtico basurero y, ahora, de repente, se ha
convertido en un jardín medio salvaje, en el
que crecen una variedad de plantas y flores
realmente espectacular.
Todo ello es debido al esfuerzo y dedicación de una pareja, el Sr. Ramón y su esposa
(de la cual lamento no saber su nombre),
vecinos de la zona que se han volcado en la
creación y mantenimiento de un verdadero
oasis en medio del ladrillo y cemento.
Me refiero, en el encabezamiento, al espíritu cívico por ser una pareja que, además
de los cuidados del jardín público, pasean un

EDITORIAL

El nou Casino

problemes i els desacords entre el consistori i
l’entitat es van anar succeint fins que el 2012
es va determinar la clausura de l’equipament
pel seu estat ruïnós.
L’adquisició del Casino tampoc va estar
exempta de polèmica, ja que l’acord incloïa
un pagament per part de l’Ajuntament de
500.000 euros per tal de quedar-se una
propietat la rehabilitació del qual també
és una autèntica fortuna: més de 6 milions

d’euros.
L’esforç es veurà, desitgem, llargament
compensat, ja que es preveu que la primavera
del 2023, just abans de les noves eleccions
municipals, es pugui reinaugurar el Casino
després de fer una rehabilitació molt fidel a
l’original.
El nou Casino serà un nou espai cultural
modern, molt cèntric i amb múltiples oportunitats, però caldrà tenir molt en compte

Cartes de la Ciutadania

par de mascotas provistos de las correspondientes bolsas para recoger los excrementos
y una botella de agua para diluir los ácidos
de la orina.
Es necesario resaltar que, tanto para la
creación como para el sostenimiento de este
miniparque urbano, no han contado con
ninguna ayuda institucional. Las semillas,
el abono, las herramientas y hasta la toma
de agua para el riego, han corrido a su costa
y la ayuda de algún (pocos) vecinos.
Es decir, que el Ayuntamiento de Rubí
no ha aportado, en absoluto, ninguna colaboración. Ignoro de que área política depende parques y jardines, pero, el regidor/a
correspondiente debería plantearse contactar con esta pareja y dejarse aconsejar, o,
como mínimo, ofrecerle un muy merecido
agradecimiento público.
Cómo puede ser, cómo es posible, que lo
que es, probablemente, la zona verde mejor
cuidada de Rubí dependa de la iniciativa
privada sin contar para nada de la acción

El Tuit de la setmana

9 de juliol

Donec Perﬁciam
@RomaMonros
Amb total discreció ens ha deixat
la cabina de @TelefonicaCAT de la
plaça Pere Aguilera (ajuntament).
La cabina del meu barri D.E.P
#rubicity

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

pública. Lamentable.
Les aconsejo que, si pasean alguna vez
por la zona, observen detenidamente la
variedad de especies y lo bien cuidadas que
están. Todo un ejemplo que seguir.
Señor Ramón y Esposa/pareja, MUCHAS GRACIAS.
José Segura
Sempre et recordarem Antònia
L’Antònia Parés Batet, de Ca l’Adriana, ens
va deixar el passat 30 de març.

quins seran els usos que tindrà per tal que
el màxim possible de ciutadans el puguin
gaudir. Rubí ja disposa d’equipaments, alguns
també emblemàtics, com el Celler, que ara
mateix estan infrautilitzats, mentre alhora
algunes entitats lúdiques, culturals i esportives lamenten que no tenen espais.
Fins al 2023 hi ha temps per elaborar un
pla de dinamització per al Casino, per tal
que torni a ser un punt de referència per als
rubinencs, un indret on infants, joves, adults
i gent gran puguin gaudir d’actes culturals,
lúdics i de societat, com de fet, va ser durant
tants i tants anys. Si s’aconsegueix aquest
objectiu, tot l’esforç i el treball per arribar fins
al nou Casino, haurà valgut la pena.

Qui va tenir la sort de conèixer-la, sap
que era una dona forta valenta, xerraire,
optimista, presumida i lluitadora.
Va néixer el 28 de novembre de 1935;
de petita va viure la guerra i quedà vídua
amb només 39 anys i un fill de 12, en Jordi,
que ha estat el motor de la seva vida i el
principal motiu per tirar endavant sempre.
L’Antònia va treballar de valent i de cada
feina guardava bons records: fou cuinera en
un seminari, acompanyant de transport escolar, majordoma d’un empresari de prestigi
i en els darrers anys, exercia el voluntariat
a la residència Primer de Maig, on la gent
l’apreciava molt.
Han estat moments de tristor pel seu fill
i per als familiars de totes aquelles persones
que com l’Antònia ens van deixar sense que
els poguéssim acomiadar de manera més
càlida i emotiva. Per això volíem tenir-la
present i fer una pinzellada a la seva història
de vida.
Núria Julià

L’HUMOR

PUBLICITAT
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L’atur baixa lleugerament a Rubí, però més
de 7.000 persones segueixen amb un ERTO
REDACCIÓ

Després dels balanços negatius dels darrers mesos
en relació amb l’índex d’atur,
per ﬁ s’ha inver�t la tendència a l’alça i la ciutat tanca el
juny amb menys persones
aturades que a l’inici del
mes, tot i que es tracta d’un
descens molt lleuger.
Segones les dades de la
Generalitat de Catalunya, la
llista de desocupats a Rubí
ha baixat en 32 persones durant el juny, el que signiﬁca
que ara hi ha inscrites 5.877
persones com a demandants d’ocupació. Aquestes
dades contrasten amb les
de la resta de la comarca,
on l’atur con�nua augmentant, i amb la resta de grans
ciutats del Vallès Occidental,
com Sabadell, Terrassa, Sant
Cugat o Cerdanyola, que han
vist augmentar el seu índex
de desocupats.
Si analitzem l’atur per

El sector de la construcció és un dels que ha creat ocupació a Rubí durant el juny. / Cedida

grans grups econòmics, s’observa com aquest lleuger
descens es deu a contractacions en les activitats
administra�ves i els sectors
auxiliars, la construcció i la
indústria manufacturera, a
més del transport i l’emmagatzematge. Això es tradueix
en un augment de l’ocupació
bàsicament masculina, aj

que mentre l’atur s’ha reduït
entre la població masculina,
en la població femenina ha
augmentat. Així, en global,
hi ha 3.385 dones inscrites
a l’atur i 2.492 homes.
Tot i que les dades a Rubí
no són especialment nega�ves si tenim en compte les
ciutats del voltant, a Rubí hi
ha 7.104 persones afectades

per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO): 4.982 per expedients de força major i 2.122
per altres causes. Malgrat el
gran volum de persones en
aquesta situació, Rubí està
per darrere de Sant Cugat
i Cerdanyola en nombre de
persones afectades per un
ERTO.

El Rubí Brilla busca més empreses i comerços
per par�cipar en la compra agregada d’energia
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a través del Rubí Brilla, promou
la compra agregada d’energia entre les empreses i
comerços de la ciutat per
millorar la seva compe��vitat, una inicia�va que es
va posar en marxa el 2018 i
en la qual par�cipen 62 empreses. La compra agregada
d’energia és una compra
conjunta d’energia amb la
intenció d’estalviar costos i
millorar la compe��vitat del
teixit industrial i comercial

de la ciutat.
El consistori vol ampliar
aquesta inicia�va i sumar
altres participants que es
puguin beneﬁciar d’aquesta
compra conjunta. El sector
industrial és un dels principals consumidors d’energia
elèctrica i a Rubí representa
el 36% del consum energè�c de la ciutat. La reducció
del consum és un factor de
competitivitat clau per a
les empreses i la compra
agregada pot ajudar a reduir
els costos.
Des que es va iniciar el

grup de compra agregada
d’energia, ja s’han fet dues
licitacions electròniques,
que han licitat lots a les
comercialitzadores que van
oferir millors preus. En la segona licitació, feta el 2019,
es van comprar 20 GWh per
a 75 punts de subministrament. El regidor de Medi
Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés
Medrano, explica que “com
més empreses formin part
del grup de compra, millor
preu es podrà aconseguir en
licitacions futures”.

La situació de la covid19 ha provocat que el 2020
el grup hagi decidit prorrogar els contractes amb
la comercialitzadora, assegurant els millors preus i
generant un estalvi que pot
arribar al 20% de la despesa
elèctrica.
Per par�cipar en el procés, les empreses poden
enviar la darrera factura
elèctrica a rubi_brilla@
ajrubi.cat i els tècnics faran
un càlcul sobre quant poden
estalviar i ajudar-les a incorporar-les al grup.

CULTURA
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Els espectacles de La Sala ajornats es
reprogramaran a par�r del setembre

‘T’es�mo si he begut’, una coproducció de Dagoll Dagom, T de Teatre
i La Brutal, serà el primer muntatge després del conﬁnament
REDACCIÓ

Els espectacles de la programació del teatre municipal La Sala que es van
ajornar per la covid-19 es
programaran a partir del
setembre. Les persones que
ja van adquirir la seva entrada abans del conﬁnament
podran canviar-la per una
altra vàlida per a les noves
funcions o bé sol·licitar una
devolució del seu import a
la taquilla de l’equipament.
El servei obre els dijous i
divendres de 17 h a 20 h.
La programació es reprendrà el 24 i 25 de setembre amb les dues funcions
de ‘T’estimo si he begut’,
una coproducció de Dagoll
Dagom, T de Teatre i La
Brutal, amb text d’Empar
Moliner i direcció de David
Selvas. L’espectacle es representarà a Rubí després
que al març les companyies
fessin una residència a La
Sala.
El 27 de setembre es
podrà gaudir de les tres
píndoles escèniques programades pel Dia del Teatre. Els
espectacles es podran veure
a diferents punts de l’equipament i, tot i que l’accés
serà gratuït, caldrà reservar
plaça prèviament.
El 10 d’octubre serà el
torn de ‘Bona gent’, de
l’humorista Quim Masferrer, un espectacle en què
el públic es converteix en
protagonista. La proposta
de pe�t format ‘36+1’, basada en el llibre ‘36 poemes
a par�r del 36’, de Ricard

‘Bona gent’ és un dels espectacles teatrals que es podran veure a
l’octubre. / Cedida

Creus, es representarà el 16
d’octubre en pe�t format,
mentre que el 17 d’octubre
la companyia Atalaya de
Sevilla portarà a l’escenari
rubinenc ‘El Rey Lear’, de
William Shakespeare. Els
dos muntatges s’havien

programat de forma inicial
per commemorar el Dia de
la Poesia. ‘A vore’, el Premi
Butaca al Millor Espectacle
de Dansa 2018, s’ha programat pel 18 d’octubre. Es
tracta d’un espectacle que
confronta i integra llenguat-

‘El pare de la núvia’, dirigida per Joel Joan i protagonitzada per Joan
Pera, encara està pendent de reprogramar-se. / Cedida

ges aparentment distanciats
en l’imaginari contemporani
urbà, com per exemple
la música electrònica i les
danses populars.
Al novembre, es representarà ‘Qui ets?’, un text
de Màrius Serra basat en
les seves pròpies experiències personals, que arribarà a la ciutat gràcies a
la col·laboració amb l’Aula
d’Extensió Universitària de
Rubí. El 28 de novembre,
es recuperarà el muntatge
‘Nueva York en un poeta’,
en què Alberto San Juan
ret homenatge a Federico
García Lorca i al seu llibre
‘Poeta en Nueva York’, un
espectacle que serà en pe�t
format.
Ja en 2021, el 28 de
febrer, arribarà a Rubí ‘La
tercera juventud’, la proposta còmica de Justo Molinero
i Los Descastaos. Pel que fa a
‘El pare de la núvia’, dirigida
per Joel Joan i protagonitzada per Joan Pera, encara
està pendent de trobar una
data. La comèdia estava
prevista pels dies previs a
la Festa Major.
Espectacles familiars
En relació amb els espectacles familiars que organitza
La Xarxa també s’han pogut
reprogramar. ‘Oops!’ es representarà el 4 d’octubre,
‘Silenci...dansa’, el 17 de
gener i ‘The postman’, el 21
de febrer.
La programació de tardor de La Sala es completarà
amb altres �tols nous que
s’anunciaran pròximament.
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MÚSICA

L’Espai l’Aurora reprén l’ac�vitat
cultural amb tres concerts

EXPOSICIONS

L’Espai de Llibres Lectors al Tren
inaugura una mostra d’il·lustracions

El 18 de juliol s’oferirà el primer dels tres concerts programats, en
sessió doble. / Arxiu

L’Associació Espai Sociocultural l’Aurora reinicia parcialment les seves ac�vitats
a les dependències de la CGT
de Rubí, a la plaça d’Anselm
Clavé. El 18 de juliol actuarà
Made in Black, mentre que
el 25 de juliol ho farà Sergi
Estella. L’1 d’agost també hi
haurà un concert, a càrrec
de Zuma.
Les instal·lacions s’han
adequat per poder complir
les mesures de seguretat
sanitàries, amb aforament limitat i seients, presa de temperatura i dispensador de gel
hidroalcohòlic a l’entrada.
Les persones que vulguin

assis�r als concerts hauran
de dur mascareta i deixar
una distància de seguretat
d’un metre i mig.
Com l’aforament és limitat, els espectadors que
vulguin assistir hauran de
reservar i adquirir les entrades per Internet. Els socis
tindran opció de compra
preferent. Els concerts seran en doble sessió, a les
19.30 h i a les 21.30 h per tal
que pugui assis�r el màxim
nombre de públic possible.
Al web www.espaicgtrubi.
com hi ha tota la informació
relacionada amb aquests
concerts. / DdR

Il·lustració del llibre ‘El nacionalien’ de Sandro Bassi. / Cedida

REDACCIÓ

L’establiment Espai de Llibres Lectors al Tren, ubicat
al carrer Magí Raméntol,
torna a oferir exposicions
després de mesos sense
fer-ho per la crisi sanitària. Els protagonistes de la
mostra seran els dibuixos
de la novel·la gràfica ‘La
Nacionalien’, de Sandro
Bassi, editada per Libros del
Zorro Rojo.
La inauguració de l’exposició tindrà lloc aquest
divendres 10 de juliol a les

19 h i comptarà amb la presència de l’il·lustrador i el
seu editor, Fernando Diego,
així com de la cap de comunicació de l’editorial, Andrea
Rovira. Libros del Zorro Rojo
és un segell editorial que
des de la seva fundació el
2004 a Barcelona s’ha consolidat com una editorial de
referència internacional en
llibres il·lustrats per a totes
les edats.
Per assistir, caldrà fer
una reserva prèvia, ja que
l’aforament serà limitat per
mo�us sanitaris. Per aquest

mo�u, Sandro Bassi tornarà
a visitar la llibreria el 23 de
juliol i signarà exemplars
del llibre.
A més, de cara a setembre, l’establiment està
preparant unes visites guiades i tallers a càrrec de
l’il·lustrador. Es tracta d’una
exposició de llarg recorregut
per tal de donar marge a
tothom que vulgui veure
de prop la mostra en un
format que els responsables
de la llibreria creuen que es
repe�rà durant els propers
mesos.

POESIA

Montse Clemente par�cipa en el nou cercle
Internacional de Poesia i Art ‘Mujeres Puños
Violeta-Mi mundo surrealista’
Per segon any consecu�u, el
col·lec�u Fridas Barcelona
i El Mundo han organitzat
el Cercle Internacional de
Poesia i Art ‘Mujeres Puños
Violeta-Mi mundo surrealista’, aquesta vegada amb el
tema ‘Efecto Mariposa’.
Es tracta d’un original
efecte poè�c, par�nt des del
manifest �tulat ‘El meu holograma i univers paral·lel’,
que va iniciar una inspiració
de poemes en cadena a escala mundial per crear entre
totes les poetes par�cipants
un efecte papallona poè�c
simbolitzant un puny violeta catàr�c. Un holograma
poè�c ac�vista que ha servit
per a evidenciar la vulneració dels drets humans de
les dones, les nenes i els
nens, els migrants i tots els
col·lec�us i comunitats que
sofreixen racisme.

La poetessa Montse Clemente va ser l’ambaixadora de la presentació
en català del discurs manifest, a banda de par�cipar, amb el poema
‘Totem Mariposa’. / Cedida

L’1 de juliol es va inaugurar l’esdeveniment amb un
vídeo-recital de l’impactant
discurs reivindica�u, a les
mans de les poetes Sonia
Garcia i Rosy Suñé, fundadora de Fridas Barcelona i
autora del text, que s’està
presentant en successius
dies en diversos idiomes.
L’a u t o ra r u b i n e n c a
Montserrat Clemente, de
l’Associació Dones Crea�ves
del Vallès, va ser l’encarre-

gada de traduir i recitar la
versió en català del mateix
i la poeta Mariam Tamborenea, des de Miami, va
recitar la versió anglesa,
entre altres. A par�r del 7
de juliol es van començar a
publicar els vídeos poè�cs
de les par�cipants.
A més de Clemente,
par�cipen en aquesta edició
més de 90 poetes, ar�stes i
col·laboradores d’arreu del
món. / DdR

BREUS
Concert de Roger
Margarit aquest
divendres des del
terrat de l’An�ga
Estació
El cantautor local Roger
Margarit oferirà un concert,
sense públic, aquest divendres 10 de juliol des del
terrat de l’ediﬁci de l’An�ga
Estació. Serà dins del cicle
‘EnvelaRts’, que va posar en
marxa l’Ajuntament de Rubí
el passat mes de juny, amb
la col·laboració d’ar�stes i
grups locals, que ofereixen
actuacions des del terrat
d’ediﬁcis emblemà�cs de la
ciutat. L’actuació de Roger
Margarit serà a les 21 h i es
podrà seguir en streaming
per la pàgina de Facebook
de l’Ajuntament. / DdR

Espectacle de teatre
i cinema a la fresca
a Ca n’Oriol
En el marc de la programació cultural de l’es�u, el
consistori rubinenc ha programat per aquests pròxims
dies un espectacle de teatre
i una sessió de cinema a
la fresca, que en aquesta
ocasió �ndran lloc al barri
de Ca n’Oriol.
L’espectacle serà ‘Somnis de sorra’, una proposta
escènica dins la programació del fes�val Teatre sense
Teatre, que es representarà
dissabte 11 de juliol a les 22
h a la plaça de Ca n’Oriol.
‘Somnis de Sorra’, a càrrec
de la companyia Ytuquepintas, és un espectacle mul�disciplinari que combina
arts amb sorra, circ, música
en directe, �telles de gran
format i pintura ràpida.
Pel que fa a la projecció
de cinema, aquesta �ndrà
lloc el 12 de juliol també
a la plaça de Ca n’Oriol. El
ﬁlm que es podrà veure és
‘Malèﬁca: mestra del mal’,
protagonitzada per l’actriu
Angelina Jolie. El passi serà
a les 22 h.
Per poder assistir a
aquestes dues propostes cal
reservar entrada a h�ps://
teatrelasalarubi.koobin.cat
o bé a la taquilla ubicada
a cada espai el dia de l’actuació.
Els espectacles són gratuïts, però l’aforament limitat seguint les mesures
de seguretat sanitària, per
això cal reservar l’entrada
prèviament. / DdR

ESPORTS
FUTBOL | LLIGA

La FCF anuncia
que l’inici de la
temporada serà
el 3 i 4 d’octubre
La Federació Catalana de
Futbol (FCF), després de
la reunió de la seva junta
directiva dimarts passat,
ha anunciat que la pròxima
temporada 2020-2021 començarà el cap de setmana
del 3 i 4 d’octubre pel que
fa a la compe�ció oﬁcial a
Catalunya. Així, la lliga de
Primera, Segona i Tercera
Catalana començarà a disputar-se aquest primer cap de
setmana d’octubre i, a par�r
d’aquesta data, s’aniran incorporant les diferents categories de futbol base. Amb la
conﬁrmació d’aquesta data,
els diferents clubs locals ja
estan enlles�nt el calendari
de pretemporada. / DdR

Divendres, 10 de juliol de 2020

WATERPOLO | COMPETICIÓ

Manel Llobregat serà el nou entrenador del
Sènior Femení del Club Natació Rubí

Les seccions espor�ves del club ja es preparen per una temporada a�pica. / CNR

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí �ndrà la temporada 2020-2021 un nou
entrenador, Manel Llobregat,
provinent del CN Terrassa. El
fins ara tècnic del conjunt
femení, David Martín, ha
deixat el càrrec per mo�us
personals. El club ha transmès el seu agraïment per la
professionalitat i dedicació
de Mar�n durant les tempo-

rades que ha estat al club.
La cancel·lació de totes
les compe�cions espor�ves
de waterpolo van provocar
que la temporada espor�va
de tots els equips del Club
Natació Rubí acabés abans
d’hora. El Sènior Femení va
quedar en setena posició a
Divisió d’Honor, mentre que
el Sènior Masculí A va ser
tercer a Primera Nacional.

Pel que fa al Sènior Masculí
B va quedar segon classiﬁcat a Primera Catalana i en
el Màsters mixt la posició
del club va ser 6è a la lliga
catalana.
Pel que fa al triatló, també va veure frustrada la seva
temporada. Només es van
poder ﬁnalitzar les modalitats de duatló de muntanya
i de carretera i en les dues

el club milita a la Primera
Divisió. En la de Muntanya,
el Club Natació va quedar en
7è lloc i en la de Carretera, en
11a posició.
De la mateixa manera,
l’equip de natació tampoc va
poder acabar la temporada.
Els resultats dels equips absolut, júnior i infan�l només
reﬂecteixen la primera part
de la temporada. / CNR

15
CICLISME | SORTIDES

Nova sor�da de
Ciclistes Rubí
El Club Ciclista Rubí ha organitzat la 20a sor�da dels
tres grups de l’en�tat per
aquest diumenge 12 de juliol. Tots els grups sor�ran a
les 7.30 h de la plaça Doctor
Guardiet. El grup A farà un
i�nerari de 120 km que el
portarà ﬁns a Sant Antoni
de Vilamajor, passant per
Montcada, La Roca, Dosrius
i Llinars. La tornada serà per
La Garriga, l’Ametlla, Caldes,
Castellar i Terrassa. El Grup
B farà un recorregut de 90
km fins a Marganell, passant per L’Obac i Rellinars
d’anada i per Castellbell,
Vacarisses i Viladecavalls de
tornada. El grup C farà una
ruta de 85 km ﬁns a ‘Las Carpas’ passant pel Tibidabo,
Molins i Martorell i tornant
per Olesa i Terrassa. / CCR

