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«M’he dedicat a inves�gar la vida i no sé perquè ni per a què existeix» (Severo Ochoa, metge espanyol del s. XX).

Salut fa cribratges a Les Torres,
25 de Setembre i Ca n’Oriol
> Es tracta dels tres barris amb més afectació de coronavirus
> Es realitzen proves voluntàries al CAP i també porta a porta
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Cribratges massius als barris del
25 de Setembre, Les Torres i Ca n’Oriol

Salut també està fent proves PCR porta a porta en alguns carrers
REDACCIÓ

Gent fent cua a primera hora al CAP Mútua el dimarts. / Cedida

El Departament de Salut va
iniciar dimarts un cribratge
massiu en els barris del 25
de Setembre, Les Torres i
Ca n’Oriol, les zones més
afectades per rebrots a la
ciutat. Així, tot i que inicialment s’havia informat que
el cribratge es faria porta a

porta per uns determinats
carrers dels tres barris a
par�r de dilluns, al ﬁnal tots
els veïns d’aquestes zones
estaven cridats a acudir al
seu CAP de referència a ferse la prova si ho volien.
El cribratge porta a porta, en canvi està previst que
s’iniciï aquest dijous i està
orientat a poder localitzar

Veïns de Les
Torres i el 25 de
Setembre han
�ngut diﬁcultats
per fer-se la prova
aquelles persones que són
contacte de casos posi�us i
als quals no s’ha pogut contactar a través del telèfon.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va recomanar
dilluns als veïns que es fessin
la prova per poder prevenir
el contagi del coronavirus:
“Recomanem de manera insistent que aquestes
persones es puguin fer la
diagnosi. Són zones de la
ciutat on necessitem trencar
la cadena de contagi i evitar
l’increment de posi�us”.
Desinformació
Tot i això, alguns veïns han
�ngut problemes per poder
fer-se la prova PCR, ja que
en un primer moment els
CAP, especialment l’Anton
Borja, no havien rebut tota
la informació i només feien
la prova als pacients que

presentaven símptomes. A
més, molts ciutadans van
intentar contactar, sense
èxit, amb els CAP per fer-se
el test. Segons Ràdio Rubí,
el CAP Anton Borja no va
començar a fer les proves
ﬁns ahir i con�nuarà avui en
torns de ma� i tarda. Per la
seva banda, el CAP Mútua
va començar dimarts a fer
la PCR als veïns voluntaris
de Ca n’Oriol.
Pel que fa al cribratge
porta a porta es fa a les zones que s’han detectat com
a focus de contagi: al 25 de
Setembre entre els carrers
Edison, Marconi i Berguedà;
a Les Torres a la plaça Pearson, el Passeig de Les Torres
i la Rambleta Joan Miró; i en
algunes zones de Ca n’Oriol,
inclosa la plaça del Sol.
El cribratge porta a porta
es fa amb la col·laboració de
l’Ajuntament, que ha posat
voluntaris a disposició dels
sanitaris. Els resultats de les
proves estaran disponibles a
par�r de 48 hores a La Meva
Salut. Es contactarà per telèfon amb els casos que siguin
posi�us.

Ja són 107 les víc�mes
mortals de la covid a Rubí
Un rubinenc ha mort per
coronavirus en els darrers
dies i ja són 107 les víc�mes
mortals per covid-19 des que
es va declarar l’epidèmia al
maig.
La situació general, però,
és força millor que la que es
va registrar a ﬁnals d’agost, ja
que s’ha produït una disminució notable del risc de rebrot, tot i que con�nua sent
molt elevat (211). Entre el
30 d’agost i el 5 de setembre
s’han produït 80 casos, però
l’Rt –la taxa de contagi de les
persones posi�ves– està per
sota de l’1, el que signiﬁca

El risc de rebrot
ha disminuït força,
però encara és
molt elevat
que la malal�a està en decreixement. Durant aquest
període de temps, s’han fet
més de 1.000 proves PCR i el
9% han estat posi�ves.
Actualment, hi ha 14
rubinencs ingressats a l’hospital amb coronavirus, dels
quals 2 estan a l’UCI. Des de
l’inici de la pandèmia, s’han
detectat 1.155 casos posi�us
a la ciutat. / DdR

CORONAVIRUS A RUBÍ
CASOS ACUMULATS
1.155

DEFUNCIONS
107

INGRESSATS
14

UCI
2

CASOS ÚLTIMS 7 DIES
80

RISC DE REBROT
MOLT ALT
Dades: Generalitat de Catalunya (Actualització 08/09/2020)
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Compte enrere pel retorn a les escoles
>> A Rubí, els majors de 6 anys hauran de dur
mascareta perquè el risc de rebrot és elevat

>> A la comarca, el 35% dels grups de Primària
�ndran una rà�o de més de 25 alumnes per aula
esperant el resultat d’una
PCR o que convisquin amb
una persona posi�va.

REDACCIÓ

Després de gairebé sis mesos
amb les escoles i instituts
tancats, la comunitat educativa afronta amb neguit
i preocupació, però també
amb esperança, el retorn
dels infants a les aules.
Durant tot l’estiu, les
famílies han estat molt pendents de tots els detalls de
la tornada a l’escola que no
s’han concretat ﬁns aquest
mateix mes de setembre.
El Departament d’Ensenyament i el de Salut han decretat que tots els alumnes
majors de 12 anys hauran
de dur mascareta de forma
obligatòria –és a dir a par�r
d’ESO–, i també els majors
de 6 anys que estiguin en
zones de risc de rebrot alt,
com és el cas dels alumnes
de Rubí.
La mesura s’ha pres en
el marc d’un protocol que
determina com ha de ser la
ges�ó dels possibles casos

Les portes de les escoles s’obriran després de mig any tancades. / Cedida

de covid-19 que es puguin
produir durant el curs.
Així, els directors dels
centres seran els responsables de coordinar i ges�onar
el centre educa�u, que �ndrà un CAP i un professional
sanitari de referència.
Si un alumne o membre
del personal de l’escola presenta símptomes compa-

�bles amb covid-19 caldrà
portar-lo a un espai aïllat,
col·locar-li la mascareta i
avisar el CAP i la família.
No portar els infants amb
símptomes a l’escola
Els dos departaments també
han establert que les famílies
no podran portar els infants
al centre educa�u si tenen

febrícula (+ 37,5 °C) o algun
dels símptomes compa�bles
amb la covid-19: tos, mal de
coll, congestió nasal, mal
de panxa, malestar, dolor
muscular, vòmits o diarrea,
mal de cap o diﬁcultat per
respirar.
Tampoc es podrà dur
a l’escola els infants que
siguin posi�us, que es�guin

Què passa si hi ha un posi�u?
En cas que una persona o
més del grup estable de
classe doni posi�u, es recomanarà la quarantena per a
tot el grup durant 14 dies,
s’interromprà el curs i es
faran test PCR.
Si dos membres de diferents grups, però que comparteixen espais, donen
posi�u es recomana la quarantena de tots els grups
d’aquell espai durant 14
dies, s’interromprà el curs i
es faran test als grups.
En cas posi�u en dos o
més grups de classe de diferents espais de l’escola, es
farà quarantena dels grups
de convivència afectats i
una PCR a tots els membres
i es podria plantejar el tancament del centre durant
14 dies.

Disminució de rà�os?
Per tal de fer més segura l’escola a escala sanitària, el Departament d’Ensenyament
es va comprometre a què
les rà�os a Primària serien
de com a màxim 20 alumnes
per aula i de 30 alumnes
a Secundària. Per aquest
mo�u, les administracions
estan treballant per contractar més personal docent i
habilitar nous espais.
Es desconeix encara quines afectacions �ndrà això
a Rubí, si es respectaran o
no les rà�os o si s’han habilitat nous espais. Al Vallès
Occidental, d’on sí que hi ha
dades oﬁcials, ja es calcula
que el 35% dels grups de
Primària �ndran més de 25
alumnes per classe.
Pel que fa a Secundària,
només el 10% superaran la
ràtio de 30 alumnes. A la
comarca, s’han contractat
744 docents per rebaixar les
rà�os, segons dades d’Ensenyament.
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Es manté l’ofrena ﬂoral
en l’acte de la Diada

Aprovat sense consens el Pacte
per la recuperació de la ciutat
REDACCIÓ

Imatge de la Diada del 2019. / Arxiu

La situació sanitària ha obligat l’Ajuntament a introduir
alguns canvis en la celebració
de l’acte ins�tucional de la
Diada de l’11 de setembre,
que �ndrà lloc aquest divendres al ma� a la plaça d’Onze
de Setembre.
L’acte mantindrà l’ofrena ﬂoral ins�tucional, dels
par�ts polí�cs i de les en�tats rubinenques, però les
associacions que hi participin s’hauran d’inscriure
de forma prèvia i només
hi podran participar dos
representants per en�tat. A

més, els par�cipants hauran
de fer l’homenatge seguint
un horari establert i seguint
un itinerari dissenyat per
evitar l’acumulació de gent
i mantenir les distàncies de
seguretat.
Pel mateix mo�u, no es
faran actuacions tradicionals, com els castellers o la
ballada de sardanes, però
sí que es manté el concert
de la Cobla Principal del Llobregat, amb un repertori de
temes tradicionals i populars.
L’acte començarà a les 9.30
h. / DdR

Concentracions per l’11-S per
reivindicar la independència
La secció local de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC)
organitza a Rubí tres concentracions coincidint amb
la Diada de Catalunya, aquest
divendres 11 de setembre.
Com cada any, l’entitat independen�sta demana a la
ciutadania que es mobilitzi
per la independència de

Catalunya. En aquesta ocasió
i per la situació sanitària,
l’en�tat ha apostat per pe�tes concentracions. A Rubí,
es faran tres concentracions
simultànies a les 18 h: davant
de l’edifici dels jutjats de
Rubí, a la plaça de Catalunya
i a la plaça del Doctor Pearson. / DdR

El Pacte per la recuperació
social i econòmica postcovid-19 a Rubí impulsat pel
govern local, format pel
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i En Comú
Podem (ECP), va ser aprovat
al Ple del dijous passat, però
no per unanimitat.
El document presentat
no va trobar el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ni de l’Alterna�va
d’Unitat Popular (AUP), que
hi van votar en contra, ni
tampoc el de Veïns per Rubí
(VR), que es va abstenir.
Únicament el grup municipal
de Ciutadans (Cs) va donar
suport a la proposta de socialistes i comuns.
“El document és un full
de ruta treballat de la millor
forma possible per afrontar
la recuperació econòmica i
social més important de la
història recent”, va explicar

ERC, l’AUP i VR no van votar a favor del document. / Arxiu

durant la sessió l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez. Per la seva
banda, la portaveu dels comuns, Ànnia García, va destacar que, si bé el pacte no
és unànime, sí que existeix
el consens de “protegir els
més vulnerables i rever�r la
crisi econòmica, i això està
en el pacte”.
El regidor de Cs, Roberto
Mar�n, es va mostrar “trist”

per la manca de consens i va
destacar que “aquest pacte
és millor que no tenir cap
pacte”.
Entre les ﬁles dels crí�cs
a l’acord, el portaveu republicà, Xavier Corbera, va
subratllar que no han �ngut
cap mena de resposta a les
seves propostes i consideren
que el document “no canvia
res estructural”, tot i que va

allargar la mà a fer totes les
modiﬁcacions pressupostàries necessàries per fer front a
l’emergència.
Més crítica va ser Betlem Cañizar, la regidora de
l’AUP, que va lamentar que
es destinin 950.000 euros
per projecció de la ciutat,
mentre que partides que
considera més importants
tenen un pressupost menor,
“com ara els 663.000 euros
per serveis socials, zero euros pel centre d’empoderament de la dona perquè
diuen que no hi ha recursos,
10.000 euros a salut pública
o cap par�da especíﬁca per
salut mental”. Per úl�m, va
recordar al govern que “un
pacte no es pot portar al ple
sense negociar-lo”.
Per últim, Toni García,
de VR, considera que aquest
document arriba “molt tard”
i que els 663.000 euros des�nats a serveis socials “són
insuﬁcients”.

Llum verda a una moció perquè l’Ajuntament
no cedeixi el seu superàvit a l’estat espanyol
REDACCIÓ

En el Ple que es va celebrar
la setmana passada només
es van presentar dues mocions, totes dues d’ERC. La
primera va ser per demanar
a l’Ajuntament que no cedeixi el seu superàvit acumulat
a l’estat espanyol.
Amb la Llei Montoro del
2012, les administracions
locals no poden u�litzar el
seu superàvit per fer inversió pública i estan obligats

a des�nar aquest import a
amor�tzar crèdits. Amb la
situació excepcional derivada del coronavirus, el govern
espanyol està buscant una
fórmula per tal de poder
u�litzar tots aquests diners.
Una de les propostes és que
tots els ajuntaments cedeixin el seu superàvit al govern
central, que els hi retornaria
en un període d’entre 10 i 15
anys. “Els demanem pel bé
de la seva gent i per poder
afrontar amb garan�es tot

el que vindrà els pròxims
mesos que el romanent no
marxi de Rubí”, va sol·licitar
Xavier Corbera, portaveu
d’ERC.
La regidora socialista M.
Carmen Cebrián va explicar
que la proposta de l’execu�u
espanyol “és l’única forma viable de fer servir els estalvis
sense incomplir la llei”, mentre que Andrés Medrano,
regidor d’En Comú Podem,
va explicar que encara falta
negociar aquesta proposta i

que “tal com està redactada,
no s’aprovarà al Congrés”. La
moció va ser aprovada amb
els vots a favor d’ERC, Cs, VR
i l’AUP, el vot en contra del
PSC i l’abstenció d’ECP.
L’altra moció que va presentar Esquerra pretenia
reprovar el rei emèrit Joan
Carles I i el paper del govern
en la fugida del monarca. El
text no es va aprovar perquè
PSC i Cs van votar en contra i
ECP i VR es van abstenir. ERC
i l’AUP hi van votar a favor.

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
31 d’octubre de
2020 pots beneficiar-te de totes
aquestes ofertes.
Més informació i bases del concurs
a www.diariderubi.com
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Talonari de Rubí

El Celler torna a acollir el tast ﬁnal de
vins i escumosos dels Premis Vinari
REDACCIÓ

El Talonari de Rubí és una magnífica eina per
aconseguir descomptes i estalviar diners fent
les compres a les teves botigues habituals de la
ciutat. Diari de Rubí impulsa aquesta promoció,
que es posa en marxa aquest dijous.
Els cupons del Talonari es distribuiran per
tota la ciutat a través dels punts de distribució
del Diari de Rubí, però també a través dels comerços anunciants. A més, podràs retallar els
cupons publicats en aquesta edició de Diari de
Rubí o fins i tot descarregar-los de la web www.
diariderubi.cat.
I això no és tot, perquè quan utilitzis un cupó
del talonari podràs participar en un sorteig de
300 euros en vals de compra. Per participar-hi,
has d’omplir la part posterior del cupó amb el
nom, telèfon i el segell de l’establiment i dipositar-lo dins de l’urna que trobaràs a la mateixa
botiga. En el cas del cupó del Mercat, necessitaràs el segell de tres parades diferents per
participar en el sorteig i es recomana portar-lo
ja omplert amb les dades personals per motius
sanitaris.
Tens temps fins al 31 d’octubre per participar-hi! El sorteig entre totes les butlletes participants es realitzarà el 14 de novembre. Aprofita
les ofertes i participa en el sorteig!

Flora
Jane Bell
Ens va deixar el dia 29
d’agost a l’edat de 93 anys

Us comuniquem que el proper dimecres
dia 16 de setembre a les 20:00 hores
se celebrarà la missa funeral en la seva
memòria a l’església de St. Pere de Rubí.
Agraïm molt sincerament les mostres
de condol rebudes.

El Celler ha estat una vegada més l’escenari del tast
ﬁnal dels Premis Vinari que
decideix els millors vins catalans de l’any. Una vintena
d’enòlegs, sommeliers i periodistes van tastar a cegues
dilluns a la tarda les gairebé
200 referències que s’han
classiﬁcat per a la ﬁnal del
concurs. El Celler de Rubí,
que enguany compleix el
seu centenari i que va ser
rehabilitat per l’Ajuntament
el 2013, ha acollit sempre
aquest tast final del concurs de vins i escumosos
catalans.
Els Premis Vinari s’han
hagut d’adaptar a la situació
generada per la covid-19.
Així, els tastadors van seure
a dos metres de distància
entre ells, van fer servir
mascareta, van u�litzar de
forma constant gel hidroalcohòlic i no van compar�r
espais d’oci amb els organitzadors. Per aquest mo�u,
enguany no es va celebrar el

Els tastadors van mantenir una distància de seguretat. / A.D.

tradicional sopar relacional
que sempre s’oferia al ﬁnal
del tast: “Aquesta edició
dels premis ha servit de prova d’estrès pels guardons.
No teníem clar que enmig
de l’estat d’alarma els cellers �nguessin la capacitat
de participar com un any
normal, però ho han fet”, va
explicar Salvador Cot, editor
de Vadevi.cat i impulsor
dels premis. Els guanyadors

del certamen es donaran a
conèixer el 9 d’octubre a
Vilafranca del Penedès.
L’acte va comptar amb
la presència de l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, que
va subratllar una vegada
més la importància que la
ciutat aculli el tast ﬁnal dels
Premis Vinaris i connecti
d’aquesta forma amb el
seu passat: “És una manera
d’honorar el passat vi�viní-

cola de la ciutat i de donar
valor a les persones que van
treballar i viure al voltant
de l’an�c Celler Coopera�u
de Rubí”.
Un cop va acabar el tast,
els membres del jurat i
l’organització van fer una
visita guiada a l’exposició
sobre la història del Celler,
que es pot veure ﬁns al 20
de desembre a la sala Cèsar
Mar�nell.

El cicle d’EcoTallers ensenyarà a confeccionar mascaretes
El Servei Educa�u de Residus
de l’Ajuntament ha organitzat un nou cicle d’EcoTallers
en clau de Re per als mesos
de tardor. La nova programació inclou diversos tallers en
línia i videotutorials, a través
dels quals es donaran eines
per aprendre a aproﬁtar els
recursos i a prevenir la generació de residus. Les inscripcions als cursos del mes de
setembre ja estan obertes i
es poden fer a través del web
www.rubi.cat/ecotallers.
Una de les accions més

L’objec�u dels
tallers és reduir
la producció de
residus
destacades és la que es
realitzarà entre el 14 i el
18 de setembre, un curs
dedicat a la confecció de
mascaretes reutilitzables
per tal de reduir els residus.
El curs consis�rà en tutorials
en format audiovisual en els
quals diverses costureres de
la ciutat mostraran trucs per

confeccionar mascaretes
higièniques reutilitzables:
“La creació d’aquests vídeos
respon a la voluntat de promoure les alterna�ves reu�litzables i reduir l’impacte
ambiental de la situació
sanitària actual”, ha explicat
el regidor de Medi Ambient
i Transició Ecològica, Andrés
Medrano.
A par�r del 22 de setembre i ﬁns a mitjans de desembre, les ac�vitats con�nuen
amb una gran varietat de
temàtiques per aprendre

a prevenir residus a la llar.
Moltes d’aquestes propostes
estan relacionades amb la
reparació d’electrodomèstics. L’oferta també inclou
la reparació i recondicionament de mobles i un taller de
cosmè�ca natural per poder
fer una bona higiene bucal
sense residus.
També es publicaran
tres videotutorials més: un
sobre reparació tèx�l i dos
de temà�ca nadalenca per
prevenir residus i reu�litzar
materials. / DdR
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PRESENTANT AQUEST CUPÓ

www.duetsports.com
*Oferta vàlida per a persones amb un temps de baixa superior a 6 mesos.
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Baixa massiva d’aﬁliats al PDeCAT de
Rubí després del xoc amb JxCat

Imatge de l’equip humà que ﬁns ara liderava el PDeCAT a Rubí. / Arxiu

REDACCIÓ

La Junta Direc�va del Par�t
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) a Rubí ha comunicat que tant ells com la
majoria d’associats de la formació s’han donat de baixa
del par�t. Una decisió que
han pres “amb tristesa després de constatar la manca

de voluntat de la direcció
nacional del PDeCAT per
complir amb els mandats
de la militància de transitar
cap a Junts per Catalunya”,
segons explica el comunicat
que han enviat als mitjans
de comunicació.
El text afirma que lamenten que la decisió de
la direcció nacional fos la

de “deses�mar la proposta
d’encaix de les dues formacions polí�ques proposada
pels presos polítics i els
exiliats: Josep Rull, Jordi
Turull, Joaquim Forn i Lluís Puig”. La decisió l’han
pres després que l’execu�va
comarcal i els consellers
nacionals hagin dimitit i
després de conèixer que el

PDeCAT ha interposat una
demanda unilateral contra
JxCat pel domini del nom,
un fet que consideren que
“complica la suma de totes
les posicions”.
La setmana passada, el
ja expresident del PDeCAT,
Josep Puigventós, va comunicar la seva dimissió per
mo�us molt similars.
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-100€
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Clínica Dental
· Implantologia
· Ortodòncia
· Estètica dental

Consulta condicions al centre
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a dies que la ciutat de Rubí tenia dades
preocupants sobre l’evolució de la pandèmia a la ciutat i tot i que l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, va explicar dijous passat
que la situació no era alarmant, l’elevat risc de
rebrot a la ciutat ha obligat les administracions
a prendre les mateixes mesures que ja s’havien
pres en altres punts del territori: el cribratge.
A finals de setmana, el Departament de
Salut i l’Ajuntament de Rubí van informar
que hi hauria un cribratge porta a porta a partir de dilluns en alguns carrers dels tres barris
amb més incidència de covid-19: Les Torres,
Ca n’Oriol i el 25 de Setembre. Dilluns però,
l’alcaldessa va anunciar als veïns d’aquests tres
barris que podien anar a partir de dilluns al seu

EDITORIAL

Cribratge confús

CAP de referència per fer-se la prova PCR.
Però quan la ciutadania va començar a
anar o contactar amb els centres mèdics, en
moltes ocasions es van trobar que els mateixos
professionals sanitaris no estaven informats de
la situació. En el CAP Mútua el problema es
va resoldre amb certa agilitat, citant els veïns
a partir de dimarts, però en el cas del CAP
Anton Borja no han començat a fer les proves
fins aquest dimecres, ja que la prioritat era fer el

Cartes de la Ciutadania

Ara que ja ens “han deixat anar”
Just durant el confinament, després d’uns
dies a casa, reflexionava sobre què ens mou
i ens motiva.
Desitjant que acabés l’enclaustrament,
molts de nosaltres ja sabíem on anar.
Probablement a retrobar-nos amb la
família, amics, reprendre contacte amb la
natura o qualsevol altra opció, però sigui el
que sigui segur que ens semblarà extraordinari
(en el millor dels casos, és clar).
És en aquesta etapa que podem connectar
amb nosaltres mateixos més que mai,
concedint la importància que mereix el que
ens motiva de debò, fins i tot ens adonarem
que i a qui no hem trobat a faltar.
No puc evitar fer plans, penso ja en la
propera sortida a la muntanya. I és que de
totes les aficions, n’hi ha una que no he deixat
mai: el senderisme. Si faig recompte de les
caminades, gran part d’aquestes han sigut
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

i l’Obac. Per sort, tenim aquest trosset de
natura a prop.
Fa uns quinze anys que hi vaig sovint i a
mesura que em faig gran, tinc més clar que
la natura és el millor remei als maldecaps i
estats emocionals negatius.
Ja no busco ciutat o anar de compres ni
acumular massa béns materials.
M’he deixat endur més del que jo
voldria pel que imposa l’entorn, de vegades
intransigent, fent plans que no venen de gust,
com si el temps no fos prou important.
Però entendre de la repercussió de fernos cas a nosaltres mateixos i envoltar-nos
de gent que ens és pròxima, amb la qual
compartim algunes aficions, ens converteix
en persones més felices.
I pot semblar molt obvi, però la realitat
és que en molts moments no deixem lloc a
l’essencial. Benvingut sigui tot el que ens
omple, sense interferències ni excuses.
Cristina Gómez

El Tuit de la setmana

6 de setembre

David Ciércoles
@dciercoles
Hola @AjRubi el parc de salut
de Ca n’Alzamora, dins el parc
d’Antoni Sedó ja no només és
troba en mal estat, sinó q ja
és perillós. Fa molt temps ja
#rubicity

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

test a les persones amb simptomatologia compatible amb la covid-19. Una descoordinació
entre les administracions i els centres de salut
que ha deixat confosos a molts ciutadans, que
han manifestat a través de les xarxes socials les
seves queixes per les informacions contradictòries que estaven rebent.
Els cribratges porta a porta i els tests
massius en zones amb contagis elevats poden
resultar molt eficaços, però és necessari pla-

nificar-los amb temps i informar-ne correctament, primer als centres mèdics, i després a
la ciutadania afectada. Cal evitar confusions,
errors i situacions de menyspreu envers les
administracions públiques en un moment en
què aquestes han de ser eficaces, eficients i
resolutives davant una epidèmia sanitària com
la que vivim. És així com es guanya el respecte
i la confiança de la ciutadania.
Esperem que Rubí no necessiti més cribratges massius, perquè voldrà dir que l’epidèmia s’està contenint, però en qualsevol cas, si
s’han de tornar a repetir, cal prendre nota dels
errors i en el futur la informació es transmeti
de forma responsable a la ciutadania: amb
antelació i precisió.

Fotodenúncia

Acera intransitable
Escribo estas líneas porque quiero denunciar el abandono total
de la acera de la calle Ximelis.
Las zarzas y las cañas invaden
las aceras por las que se supone
que deben caminar los peatones.
Pero no. Estos se ven obligados a
bajar de la acera y sortear los coches que transitan por la calzada,
con la consecuente peligrosidad.
Además, los ocupantes de los
coches que aparcan allí bajan con
bastante dificultad del coche.
Una veïna del carrer

L’HUMOR
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Rubí perd un centenar de
llocs de treball durant l’agost
La majoria dels nous aturats treballaven al sector industrial
REDACCIÓ

Més d’un centenar de rubinencs s’han quedat sense
feina durant aquest mes
d’agost. Després d’una pe�ta millora al juny i al juliol,
la tendència d’augment
de l’atur iniciada durant
el mes d’abril, arran de la
crisi econòmica derivada del
coronavirus, es manté a la
ciutat. Segons les dades del
Departament d’Ocupació de
Catalunya, Rubí segueix la
tendència de la comarca i de
les ciutats del seu entorn, ja
que totes han vist incrementat el nombre de parats.
A Rubí, ara hi ha 5.713
persones inscrites com a
demandants d’ocupació, de
les quals 2.409 són homes i
3.304 són dones. Això són
105 casos més que al juliol.
Pel que fa a l’edat de
les persones desocupades,
2.058 tenen entre 40 i 54
anys, 1.637 més de 54 anys,

Evolució de l'atur a Rubí per sexe (2020)
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1.521 entre 25 i 40 anys i
467 són menors de 25 anys.
La majoria de nous aturats
del darrer mes corresponen a la indústria, amb un
augment del 3,5% de l’atur,
però també s’han perdut
llocs de treball a la construcció (1,52%) i als serveis
(1,56%).

Març

Abril

Homes

Maig

Dones

Les dones
rubinenques
pateixen més atur
que els homes
En relació amb els grans
grups d’ocupació, la destrucció més gran de feina
des que va començar la

Juny

Juliol

Agost

crisi s’ha produït en les
ocupacions del sector serveis. L’únic sector on no ha
augmentat l’atur ha estat el
de les ac�vitats agrícoles i
ramaderes. Cal destacar
que des que va començar
la crisi sanitària, s’han perdut 646 llocs de feina a la
nostra ciutat.
Per una errada tipogràfica a l’anunci d’
Auto Taller Morral
del dia 4 de setembre
no va sortir imprès
el preu. El preu de la
promoció és de 149
euros.

Més d’una vintena de
cursos gratuïts dirigits a
les empreses locals
L’Ajuntament de Rubí, a través de l’Oﬁcina de Serveis a
l’Empresa (OSE), ha posat en
marxa les accions forma�ves
adreçades al teixit empresarial per l’úl�m trimestre
de l’any. El consistori rubinenc, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Sant Cugat,
la patronal Cecot i la Diputació de Barcelona, engega
una programació forma�va
amb més de 200 hores de
formació presencial a Rubí
per tal d’incrementar la
compe��vitat empresarial.
La formació està subvencionada per la Diputació i
és completament gratuïta.

Les inscripcions es poden
realitzar al web de l’Ajuntament de Rubí. La inscripció
està oberta actualment per
als cursos del mes de setembre.
La formació tindrà un
aforament limitat per facilitar la distància de seguretat
i l’alumnat haurà de portar
mascareta. En les accions en
què es requereixi l’ús d’un
ordinador, cada persona
haurà de portar el seu.
Totes les formacions �ndran lloc a la Masia de Can
Serra, tret de la primera,
que serà a l’ediﬁci del Rubí
Forma. / DdR

FORMACIÓ SETEMBRE-DESEMBRE
-Crea la web de la teva empresa o projecte empresarial (I).
Disseny web i entorn estratègic
-Vendes per no venedors: 10 consells per superar el repte de
vendre
-Crea la web de la teva empresa o projecte empresarial (II).
Taller de Disseny Web amb WordPress
-Emprendre, de la idea a l’empresa
-Norma�va i responsabilitats de les pàgines webs i bo�gues
online
-Metodologies àgils per innovar a l’empresa
-Big Data per als comercials. Com aprendre a ges�onar les
meves dades per millorar la venda
-Com fer pressupostos per guanyar diners
-Indústria 4.0: Aplicacions pràc�ques per fer créixer la teva
empresa
-Emprendre, de la idea a l’empresa
-La protecció de dades en l’àmbit de l’empresa
-Com negociar en contextos di�cils
-Instagram i Twi�er per a negocis
-Perspec�ves econòmiques
-Finances bàsiques per emprenedors -Big Data per a emprendre. No et perdis cap oportunitat de negoci amb eines
gratuïtes
-10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica
-Funciona la meva estratègia online? Aprèn a mesurar resultats
amb Google Analy�cs i altres eines de mesurament.
-Youtube i vídeo màrque�ng per a negocis
-Emprendre, de la idea a l’empresa
-El networking digital: La nova era -Tancament ﬁscal 2020
Emprendre, de la idea a l’empresa

CULTURA
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Sardanes, havaneres i capgrossos protagonitzen
una Festa de Sant Roc adaptada a la pandèmia
LARA LÓPEZ

El passat cap de setmana
es van celebrar les Festes
de Sant Roc a Rubí, una
edició a�pica adaptada a la
situació sanitària actual amb
només quatre ac�vitats ubicades als jardins de l’Ateneu.
Concerts de sardanes i havaneres en format reduït, una
conferència i la presentació
d’una mostra de capgrossos
van formar la programació
d’enguany.
Les activitats van començar divendres al vespre
amb la conferència ‘Cultura popular en temps de
COVID’, a càrrec del gestor
cultural David Roselló, qui
va tractar quines són les
mesures de seguretat actuals en esdeveniments
culturals com la desinfecció
dels seients entre espectacles, l’aforament limitat amb
reserva web, l’ús obligatori
de mascareta i gel hidroalcohòlic. Tot seguit, es va
presentar breument la nova
ves�menta dels capgrossos
de la ciutat.
Dissabte al ma�, els Castellers de Rubí van dur a
terme la proposta ‘Alcem
Sant Roc’. Davant la impossibilitat de celebrar la tradi-

La Cobla Mediterrània, durant el concert de Sant Roc als jardins de l’Ateneu. / L.L.

cional diada d’aquesta fes�vitat, l’en�tat va proposar
la construcció d’un fals 2 de
6 arran de terra, mitjançant
la col·locació de la roba i els
complements que empren
els castellers. L’experiència,
completament insòlita, es
va dur a terme als jardins
de l’Ateneu.
El plat fort va arribar
diumenge amb els concerts
de sardanes i havaneres,
que van congregar unes 90
persones als jardins de l’Ateneu. La Cobla Mediterrània
va actuar novament a Rubí

amb un concert de sardanes
amb el públic assegut en cadires i sense ball. “L’Ateneu
és un lloc adequat i acollidor
per celebrar espectacles
en format reduït”, opina
Puigventós, president del
Foment de la Sardana.
Després, al voltant de les
20.45 h, el punt ﬁnal a les
festes el va posar el grup Son
de l’Havana, amb una cantada d’havaneres, enguany
sense rom cremat per evitar
cues i aglomeracions.
Des de l’organització,
valoren posi�vament que es

comencin a celebrar pe�ts
esdeveniments a Rubí i la
col·laboració entre Ajuntament, entitats i músics
professionals, els quals reprenen a poc a poc la seva
ac�vitat després de mesos
d’aturada pel coronavirus:
“Esperem que l’any vinent
es pugui fer una Festa Major
de Sant Roc basada en la cultura popular com estàvem
acostumats a fer-la, amb la
participació dels gegants,
els castellers, les sardanes,
els diables...”, desitja Josep
Puigventós.

Nova ves�menta dels capgrossos. / Ajuntament-Localpres

El grup Son de l’Havana va oferir un concert d’havaneres. / L.L.

SARDANES

L’amﬁteatre del Castell acollirà la 22a edició
de l’Aplec Sardanista, que serà una audició
REDACCIÓ

Un cop més per aquestes
dates, l’en�tat Aplec de Rubí
organitza el tradicional Aplec
Sardanista de Rubí, que enguany serà una audició, ja
que no està permès ballar
per qüestions sanitàries.
Aquesta és la principal novetat de l’ac�vitat, l’altra és
el canvi d’emplaçament, des
de la plaça de Catalunya, on
històricament es fa aquesta
activitat, es desplaça fins
a l’amfiteatre del Castell,
un espai molt més ampli i
adequat a les circumstàncies
actuals per la pandèmia de
coronavirus.
També es redueix el

nombre de cobles, que habitualment són tres i que
en aquesta edició, la 22a,
seran dues: la Cobla Ciutat
de Girona i la Cobla Princi-

No es podrà
ballar, seguint
les restriccions
sanitàries
pal del Llobregat. L’ac�vitat
està programada pel 26 de
setembre a les 18.30 h i per
par�cipar cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç
h�ps://forms.gle/tAPQAApnvWsQsKqB8 o enviant un
correu electrònic a comissioaplecrubi@gmail.com,

on s’haurà de dir el nom,
cognom, l’edat, el telèfon i
el correu electrònic. També
s’haurà d’omplir el formulari
de declaració responsable
de salut.
Serà obligatori l’ús de
mascareta per par�cipar en
l’ac�vitat i els espectadors
hauran d’estar asseguts a
dos metres de distància. El
públic haurà d’estar assegut
durant tot l’aplec i no podrà
ballar les sardanes per evitar
el contacte.
L’en�tat organitzadora,
Aplec de Rubí, està formada
per l’Escola de Sardanes Flor
de Neu i el Foment de la Sardana i compta amb el suport
de l’Ajuntament de Rubí.

L’Aplec es trasllada des de la plaça Catalunya ﬁns al Castell. / Arxiu
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MÚSICA

PINTURA

Concerts als jardins de l’Ateneu per Exposició de la pintora Guadalupe
celebrar les XIX Jornades de Jazz
Villaret sobre les masies de Rubí
REDACCIÓ

Un any més, l’Associació de
Jazz de Rubí organitza les
Jornades de Jazz, que arriben
a la 19a edició. Per aquest
fes�val, l’en�tat ha preparat
cinc concerts que �ndran lloc
entre l’11 i el 13 de setembre
als jardins de l’Ateneu.
La inauguració serà aquest
divendres a par�r de les 12 h
amb l’actuació de Benet Palet Quartet, considerat per
molts el millor trompetista
del país. Estarà acompanyat
per la pianista Helga Pérez, el

contrabaixista Joan Mar� i el
bateria Pepe Mar�nez. A les
13 h serà el torn de Susana
Sheiman Quintet �. Toni Solà,
un quintet de luxe amant del
swing.
El dissabte a partir de
les 12 h els protagonistes
seran Charlie Parker Centennial Celebra�on amb un
homenatge al saxofonista del
bebop Charlie Parker. A les
13 h actuarà Caribbean Jazz
Project, un quintet format
per músics cubans residents
a Barcelona que oferiran la
seva proposta musical basada

en el jazz fusió amb ritmes
afrocubans.
Per úl�m, el diumenge a
les 12.30 h tancarà les Jornades de Jazz la Jam Session de
l’Associació de Jazz de Rubí,
dirigida pel trompe�sta Marcos Corcín i amb tots els músics que s’hi vulguin sumar.
Els concerts tindran un
aforament limitat i la inscripció s’haurà de fer a través de
la pàgina web de l’Ateneu.
Serà obligatori l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic.
Els concerts tindran servei
de bar.

El trompe�sta Benet Palet serà un dels protagonistes de les jornades. / Cedida

REDACCIÓ

L’auditori del Museu Vallhonrat acollirà entre el 18 i el 27
de setembre una exposició
de quadres de l’ar�sta rubinenca Guadalupe Villaret. Es
tracta d’una mostra en què
es podran veure imatges de
les an�gues masies de Rubí,
algunes de les quals ja estan
desaparegudes.
Les pintures aniran
acompanyades d’una explicació sobre la seva història.
També es mostraran quadres
referents a altres elements
patrimonials de la ciutat,
molts conservats només als
records de la gent gran, com
la pista de la cooperativa,
el pont penjant del Vapor
Nou, el Centre Democrà�c
Republicà o el Bullidor.
La mostra es podrà visitar de 18 h a 20 h de dilluns
a dissabte i els diumenges
de 12 h a 14 h. Es tracta
d’una ac�vitat organitzada
pel Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-

Villaret ha pintat elements patrimonials de la ciutat. / Cedida

CER).
Edició del nou Butlle�
D’altra banda, està previst
que durant els propers dies
es publiqui el Butlle� del GCMR-CER, que incorporarà un
estudi de Lluís García sobre
les masies desaparegudes
de Rubí.
Altres treballs estaran

AGENDA

·········································
DIVENDRES
11 DE SETEMBRE

-Acte ins�tucional de l’11 de
setembre
A par�r de les 9.30 h a la pl.
Onze de Setembre.
-XIX Jornades de Jazz de
Rubí: concert de Benet Palet
Quartet i de Susana Sheiman
A les 12.30h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.
-Espectacle: ‘Dia 061’
A càrrec de 8Temps. A les 21h
a l’Ateneu. Taquilla inversa.

·········································
DISSABTE
12 DE SETEMBRE

-XIX Jornades de Jazz de
Rubí: concert de Charlie
Parker Centennial i de Caribbean Jazz Project
A les 12h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.
-Taller: ‘El poder de l’alquímia’
A les 12h al Celler. Ac�vitat
per a infants de 3 a 12 anys.

·········································
DIUMENGE
13 DE SETEMBRE

-XIX Jornades de Jazz de Rubí:
Jam Session de l’Associació de
Jazz Rubí
A les 12h a l’Ateneu. Inscripció
prèvia.
-Màgia amb Óscar Sanjuan
A les 12h al Castell. Ac�vitat
per a infants de 3 a 12 anys.

·········································

DIUMENGE
20 DE SETEMBRE
-Sortida de descoberta per
les Serres d’Oleguera i Can
Riquer Vell
A les 8.30h al Rivo Rubeo.
Org.: Rubí d’Arrel.

·········································

dedicats a les pintures de
l’ermita de Sant Muç, que
daten del segle XVIII, a les
divinitats presents a les monedes gregues, fenícies i
romanes de Rubí i al diari
de Joan Claverí, tes�moni de
les guerres carlistes al Rubí
del segle XIX. El Butlle� es
podrà adquirir a l’exposició
del Museu Vallhonrat.

EXPOSICIONS
Masies de Rubí
Pintures de Guadalupe
Villaret. A l’auditori del
Museu Vallhonrat. Entre el
18 i el 27 de setembre.
La vibración del alma
Obres de Blanca Sanz,
Carmen L. Madrid, Juana
Sánchez, Pilar Arraz, Malud
Alcázar, Nuria Espinosa,
Aketzaly Fernández, Nancy
Carrillo, Montse Nogueira
i Carlos Pinheiro. A la Biblioteca. Inauguració 9 de
setembre a les 18h. Fins al
31 de novembre.
Cent anys d’història del
Celler Coopera�u
Mostra vinculada a l’activitat vinícola i la rehabilitació en equipament
cultural de l’antic Celler
Coopera�u.
Fins al 20 de desembre
al Celler.

DIMECRES
23 DE SETEMBRE

·········································

Hora del conte:
‘Contes per créixer’
A càrrec de Rosa Fité.
A les 18h a la Biblioteca. Per a
infants de 4 a 8 anys. Inscripció
prèvia: 936998453 o b.rubi.
mmt@diba.cat.

-T’es�mo si he begut
A càrrec de Dagoll Dagom, La
Brutal i T de Teatre. Basat en
relats d’Empar Moliner
A les 21h a La Sala

DIVENDRES
25 DE SETEMBRE

ESPORTS
FUTBOL | CATALANA

Dos empats de la
UE Rubí en la seva
preparació per
començar la lliga
La Unió Espor�va Rubí con�nua amb la seva preparació
de cara a arrencar la lliga el
4 d’octubre al grup 1B de
Primera Catalana. Aquest
cap de setmana, l’equip
dirigit per Carlos López va
acabar amb empat els dos
partits amistosos que va
disputar fora de casa, ja
que l’Ajuntament no permet de moment realitzar
partits amistosos en les
instal·lacions municipals. Els
blanc-i-vermells van empatar
a zero gols contra el Barberà
i 1-1 contra l’Esplugues.
Pel que fa al Juventud
25 de Sep�embre, va jugar
també un amistós contra
el Molins de Rei, un equip
d’una categoria per sobre,
i va perdre 3-0. L’equip començarà la competició el
3 d’octubre a Segona Catalana. En el cas de l’Olímpic
Can Fatjó, està previst que
comenci a disputar par�ts
amistosos aquesta setmana
per preparar l’inici de la lliga,
el 4 d’octubre. / DdR
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ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó reprèn els
entrenaments a Terrassa
Els dos equips de bàsquet
adaptat per a persones amb
discapacitat intel·lectual del
CE Horitzó ja han començat
la temporada 2020-2021. Els
entrenaments es van iniciar
el 2 de setembre i enguany
es faran al Pavelló Sant Llorenç i al Poliespor�u Pla de
Bonaire de Terrassa.
El club vallesà ha introduït estrictes mesures de seguretat i higiene per prevenir la covid-19 entre els seus

components: mascareta ﬁns
a entrar a la pista, presa de
temperatura, desinfecció de
material, rentat de mans i
distància de seguretat sempre que es pugui.
Sara Zabalgo serà la responsable dels dos equips
a nivell tècnic i �ndrà dos
ajudants: Xavier Carnicé,
integrador social, i Carla
Domínguez, jugadora de
bàsquet del Can Parellada i
voluntària. / CE Horitzó

Els jugadors de l’Horitzó, durant el primer entrenament. / Cedida
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