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Al juny s’han registrat 7 posi� us i 289 casos probables a Rubí

Més de 3.000 casos posi� us 
o sospitosos de coronavirus

«L’home pot viure 40 dies sense menjar, 3 dies sense aigua i 8 minuts sense aire, pero només un segon sense esparança» (Charles Darwin, cien� fi c del s. XIX).
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Reobren alguns equipaments i 
torna el Mercadal de dissabte
REDAcciÓ

Amb l’entrada de Rubí 
aquesta setmana a la fase 2 
s’han reobert algunes instal·
lacions que porten tancades 
des que es va decretar l’estat 
d’alarma, com la Biblioteca, 
el Celler i l’Aula Cultural i al·
guns equipaments esportius 
i s’ha recuperat l’horari ha·
bitual del cementiri. A més 
també es poden tornar a fer 

servir les zones d’esbarjo 
per a gossos.

Durant la fase 2 del con·
finament es poden cele·
brar reunions de fins a 15 
persones i s’eliminen les 
franges horàries a excepció 
d’aquelles reservades a la 
gent gran, que són de 10 h a 
12 h i de 19 h a 20 h. Poden 
obrir els bars, restaurants i 
comerços de gran superfície 
amb una ocupació màxima 
del 40% i podran obrir les es·
coles unes hores al dia, però 
sense activitat lectiva.

Reobertura d’espais
La Biblioteca va obrir dilluns, 
però només per fer serveis 
de préstec i reserves amb 
cita prèvia. Les comandes 
s’han de fer a través d’un 
formulari en línia, als telè·
fons 93 699 84 53 i 93 588 70 
00 (4416) o al correu elec·
trònic b.rubi.mmt@diba.
cat. Els usuaris han d’anar 
sols i amb una bossa per 
poder endur·se els llibres, 
amb mascareta i rentar·se 
les mans. No funcionaran el 
préstec interbibliotecari, el 
servei d’internet, la WiFi ni 
els lavabos.

També s’ha reobert 
aquest dijous el Celler i l’Aula 
Cultural, amb una limitació 
del 30% de l’aforament. Al 
Celler es pot visitar l’inte·
rior de l’edifici, mentre que 
a l’Aula Cultural hi ha una 
mostra d’obres d’artistes 
locals del fons municipal.

Un altre espai que ha 
obert són les àrees d’es·
barjo per a gossos, que es 
van tancar al mes de març. 
En canvi, l’accés als parcs 
infantils continua prohi·
bit. També està previst que 
obrin durant els dies vinents 

algunes instal·lacions espor·
tives, com ara els camps de 
futbol de Can Rosés, Can 
Fatjó i el 25 de Setembre 
i la zona esportiva de Can 
Mir per a entrenaments. Els 
pavellons de La Llana i les 
instal·lacions de Can Rosés, 
a més de la pista Francesc 
Calvo, també obren. Les pis·
tes d’atletisme de Can Rosés 
podran acollir entrenaments 
individuals fins a omplir un 
terç de la seva capacitat i 
amb cita prèvia. A les pistes 
de petanca de Cova Solera, 
Ca n’Oriol i Vallès podran 
anar dues persones per pis·
ta, i el circuit de radiocontrol 
podrà ser utilitzat per tres 
persones de forma simultà·
nia. El frontó de Ca n’Oriol 
només es podrà utilitzar 
de forma individual, amb 
reserva. Altres equipaments 
esportius, com la piscina 
de Can Rosés i l’skatepark 
de Can Sant Joan, així com 
altres pistes a l’aire lliure 
d’accés obert, romandran 
tancats.

torna el Mercadal
El Mercadal tornarà a instal··
lar·se aquest dissabte al car·
rer Antoni Sedó de 9 h a 14 
h. La distància entre les 57 
parades serà de dos metres 
i l’aforament es reduirà a un 
terç de la seva capacitat. Els 
paradistes tindran gel hidro·
alcohòlic i guants d’un sol 
ús, segons el tipus de pro·
ductes que venguin. L’ús de 
mascaretes és obligatori per 
als majors de 6 anys. Es po·
drà accedir pels dos extrems 
del carrer Antoni Sedó i el 
carrer Doctor Ferran i que·
den anul·lades les entrades 
pels carrers Miquel Servet i 
Ciutat de Mendoza.

les llars d’infants municipals no 
tornaran a obrir fins al setembre
Les tres escoles bressol mu·
nicipals de Rubí reobriran 
les portes amb l’inici del 
curs 2020-2021. Tot i que 
durant la fase 2 del descon·
finament, en la qual Rubí 
va entrar dilluns, permet 
obrir les llars d’infants, la 
direcció dels tres centres 
públics de la ciutat ha vist 
inviable l’obertura garan·
tint les mesures sanitàries 
requerides pel Departament 
d’Educació.

Les direccions de les 

tres escoles bressol ja han 
comunicat aquesta decisió 
a les famílies, una decisió 
que han pres de comú acord 
l’Ajuntament i els equips do·
cents dels centres: “Creiem 
que fer-ho abans és córrer 
un risc innecessari, la nos·
tra prioritat és el benestar 
dels nens i nenes i hi ha 
instruccions de seguretat 
que no es poden aplicar a les 
escoles bressol”, ha explicat 
el regidor d’Educació, Víctor 
García. / DdR

tots els equipaments que estan reobrint portes han establert les 
mesures de seguretat i sanitàries establertes. / Biblioteca Mestre 
Martí Tauler



Rubí ja té més de 3.000 casos de 
covid-19 entre positius i sospitosos
REDACCIÓ

La ciutat de Rubí ja ha su-
perat la xifra de 3.000 casos 
positius de coronavirus, 
entre els que han estat diag-
nosticats després de fer-se 
diverses proves o test i els 
que han estat diagnosticats 
per un metge. Des que va 
començar l’epidèmia –el 
primer cas data del 10 de 
març– s’han detectat a la 
ciutat 3.111 casos de covid-
19, dels quals 1.992 són 
dones i 1.119 són homes.

La gran majoria, 2.575, 
són casos sospitosos, el que 
significa que un facultatiu 
ha diagnosticat la malaltia 
encara que no tingui una 
prova positiva o bé que no 
se l’ha pogut fer. D’aquests 
casos, 1.663 són dones i 912 
són homes.

Pel que fa als positius 
confirmats per una prova, 
n’hi ha 536, 329 dones i 207 
homes. D’aquests, 490 han 
donat positiu en una prova 
PCR, la més fiable per saber 

si tens la malaltia, 21 al test 
ràpid, que té menys fiabili-
tat, i 25 al test ELIAS, que 
no només detecta si tens la 
malaltia, sinó també si l’has 
tingut anteriorment.

Evolució dels darrers dies
Pel que fa a l’evolució dels 

s’han diagnosticat 289 casos 
sospitosos de covid-19.

Pel que fa a les dades 
de mortalitat, les admi-
nistracions no faciliten el 
nombre de defuncions 
per municipis. En canvi, la 
Generalitat si publica les 
dades de mortalitat per 

contagis en els darrers dies, 
els casos positius s’han 
reduït molt des de mitjans 
d’abril i des de principi de 
juny només s’han diagnos-
ticat 7 positius. En canvi, 
el número de contagiats 
continua augmentant de 
forma notable i al juny ja 

comarques. El Vallès Occi-
dental, amb 1.409 víctimes 
mortals amb covid-19, és la 
tercera comarca amb més 
mortalitat de Catalunya, per 
darrere del Baix Llobregat, 
amb 1.415 defuncions, i del 
Barcelonès, on hi ha hagut 
5.171 morts.

Sanitat alerta 
d’un risc de 
rebrot a la Regió 
Metropolitana Nord
El Ministeri de Sanitat ha 
emès un informe on es re-
comana intensificar el diag-
nòstic precoç i el control de 
contactes a la Regió Metro-
politana Nord, és a dir, a les 
dues comarques del Vallès 
i al Maresme, per risc de 
rebrot. Segons l’informe, 
s’ha detectat un augment 
de casos no associats a altres 
contagis, el que significa que 
no és possible fer una traça-
bilitat dels contagis. / DdR
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El Gremi de Restauradors calcula que 
un 25% dels negocis no podrà reobrir
REDAcciÓ

L’hostaleria és un dels sectors 
més afectats per aquesta 
crisi econòmica derivada de 
la covid-19. El 13 de març 
van haver de tancar tots els 
bars i restaurants i només 
van poder obrir aquells que 
feien menjar per emportar-
se a casa. Amb l’entrada a 
la fase 1, el 25 de març, van 
poder obrir les terrasses amb 
una ocupació del 50%, i des 
d’aquest dilluns van poder 
obrir a l’interior del local amb 
un aforament del 40%.

Es tracta d’unes mesures 
restrictives que han provocat 
que alguns bars i restaurants 
de la ciutat encara no s’hagin 
decidit a aixecar la persiana. 
“Hi ha gent que creu que no 
val la pena, però després de 
tres mesos sense ingressos 
ve molta pujada i serà molt 
dur tot plegat. Tothom té 
personal en Expedients de 
Regulació Temporal d’Ocu-
pació, és molt dramàtic i, a 
més, la gent té por de sortir 
de casa”, ha explicat Alfred 

Martí, president del Gremi 
de Restauradors de Rubí.

El gremi calcula que un 
25% dels bars i restaurants 
de la ciutat ja no podran 
tornar a obrir. El president 
de l’associació demana “més 
ajudes, perquè és un sector 
complicat”, tot i que reconeix 
que hi ha bars i restaurants 
que no tenen tot en regla i 
això és un problema en situ-
acions com aquesta. A més, 

alguns han tingut problemes 
per cobrar per culpa d’inci-
dències amb els bancs.

Polèmica amb les terrasses
“Els que tenen terrassa han 
pogut obrir abans, però al-
guns no tenen espai o no 
poden ampliar-lo, perquè 
l’espai públic és de tots, 
també de les persones que 
caminen”, assenyala Martí, 
que creu que en el tema 

de les terrasses hi ha molta 
confusió i que hi ha bars i 
restaurants que no estan 
respectant les distàncies. 
Sobre la polèmica amb l’Ajun-
tament sobre el cobrament 
de les terrasses durant el 
2020, Martí ha estat clar: “El 
que ens han dit és que de 
l’1 de gener al 14 de març 
es paga la terrassa, entre 
el 14 i el 16 de maig queda 
suspesa i la resta de l’any no 
es cobrarà”.

El coronavirus canviarà 
l’hostaleria
El president del Gremi de 
Restauradors de Rubí creu 
que aquesta crisi transfor-
marà el sector, que s’haurà 
d’adaptar a nous serveis com 
ara el servei a domicili, que 
“ha vingut per quedar-se”. 
Tot i això, afirma que caldria 
discutir sobre les conse-
qüències derivades d’aquest 
nou tipus de consum, com 
ara l’augment dels residus 
plàstics o el soroll de les mo-
tocicletes, que pot molestar 
el veïnat.

El Ple ha tornat a celebrar-se de forma telemàtica.  

Fa tres setmanes van poder obrir els bars amb terrasses. / Arxiu

TONI RUBIO. KENKÄ

“Si patim un rebrot, el futur de 
l’empresa es complicarà”

MANUEL ROMÁN. LA PUNTUAL

“Es podria fer una 
iniciativa semblant a 
la Botiga al Carrer”

A la sabateria Kenkä confien en la campanya d’estiu. / Cedida

Un dels comerços més em-
blemàtics de Rubí és la joieria 
i rellotgeria La Puntual, que 
s’ha vist molt afectada pel 
confinament. Tot i que van 
reobrir a la fase 0, en les 
darreres setmanes pràctica-
ment només han entregat 
reparacions i encàrrecs fets 
abans del confinament.

Han hagut de comprar 
productes desinfectants es-
pecials per tal de netejar els 

articles que s’emproven els 
clients, però ho han de fer 
amb molta cura per tal de no 
fer malbé les peces de joieria, 
un fet que els ha suposat un 
sobrecost.

La situació és difícil, com 
reconeix el responsable de 
La Puntual, Manuel Román: 
“Tant de temps sense obrir 
ens ha passat factura i hem 
tingut moltes pèrdues econò-
miques. Si la situació millora, 

sent optimistes, l’empresa 
es recuperarà amb el temps, 
però si patim un rebrot, el 
futur es complica”.

Per incentivar el comerç 
local, el responsable de La 
Puntual creu que “les ad-
ministracions haurien de 
donar més visibilitat al petit 
comerç i no afavorir grans 
multinacionals que ni tan 
sols paguen els impostos a 
Espanya”. / DdR

De mica en mica el comerç 
local va recuperant la nor-
malitat, però alguns comer-
ços ja fa setmanes que han 
obert, amb restriccions. La 
sabateria infantil Kenkä va 
poder retornar l’11 de maig i 
han pogut aguantar força bé 
aquests dos mesos tancats: 
“No m’he vist especialment 
afectat, perquè he pogut 
obrir bastant aviat i no tinc 
treballadors. He cobrat l’atur 
pel tancament i com no he 
pagat la quota d’autònom, 
he pal·liat les pèrdues”, ha 
explicat el Toni, responsable 
de la botiga.

Com a la resta d’esta-
bliments, hi ha mesures 
extraordinàries de neteja 
i a l’interior de la botiga 
només poden estar un adult 
i un infant. Tot i això, el 
responsable del negoci és 
molt optimista de cara a 
l’estiu: “Estem molt animats 
de cara a l’estiu, perquè és 
quan la gent també està més 
animada”.

De fet, creu que amb el 
bon temps “es podria fer 
alguna iniciativa semblant 
a la Botiga al Carrer, però 
evitant les aglomeracions 
de gent”. / DdR

“No es pot fer cap previsió, només 
estar al peu del canó i confiar ”

FRANCISCO JAVIER BLASCO. PRODUCTES BÀSICS

Les botigues d’alimentació 
han estat obertes durant 
tot el confinament, oferint 
els productes de primera 
necessitat per tal que a les 
famílies no els hi faltessin 
productes bàsics.

És el cas de la botiga 
d’alimentació Bàsics, que 
ven productes alimentaris a 
granel. El seu responsable, 
Francisco Javier Blasco, ex-
plica que tots aquests dies 

han estat “molt estranys”, 
però que s’han sortit prou 
bé: “Les vendes s’han incre-
mentat perquè tothom està 
dinant a casa, però hem ha-
gut d’extremar la neteja de 
la botiga, tot i que com no 
és autoservei, el client no 
té cap necessitat de tocar 
cap producte”.

Una de les coses que 
defensa el responsable del 
negoci és que cal donar 

més seguretat a la clientela: 
“Crec que per reactivar el 
comerç hem de transmetre 
seguretat a tots els nivells 
i que els clients vegin que 
estem a la seva disposició”, 
apunta Blasco.

Sobre el futur, creu que 
“no es pot fer cap previsió, 
només estar al peu del 
canó, confiar i veure què 
passa durant els mesos que 
venen”. / DdR



“Tinc bastant clar que venen 
temps molt durs”
Alguns dels comerços que 
han estat oberts durant tot 
l’estat d’alarma són els que 
venen productes d’alimenta-
ció per animals. Però això no 
significa que no hagin patit 
les conseqüències de la crisi 
sanitària.

Aquest és el cas del Víc-
tor, de la botiga Terranova, 
ubicada al polígon industrial 
Molí de la Bastida. “Nosaltres 
no hem tancat, però molts 
dels nostres clients treballen 
per aquí a prop i sí que han 
deixat de treballar, per tant, 
hem facturat alguna cosa, 
però no l’habitual”. A més, 
han tingut alguns problemes 
amb els fabricants, que no 
han pogut portar els pro-
ductes amb la freqüència i 
normalitat habituals.

D’altra banda, la situació 
ha estat complicada, perquè 
la venda s’ha fet al carrer 
amb palès de sacs i alguns cli-
ents s’han queixat perquè no 

podien veure els productes. 
“Molta gent es va molestar, 
perquè deien que no veien 
el que compraven, però jo 
ho tinc molt clar, la meva 
mare viu amb nosaltres i 
no posaré la seva vida en 
risc per vendre un sac més”, 
assenyala.

Sobre les previsions de 
futur, el responsable de la 
botiga Terranova no és op-
timista i creu que en pocs 
mesos és possible que es 
torni a produir una situació 
de confinament i molts nego-
cis hagin de tornar a tancar: 
“Crec que ara aixecarem al 
cap, però tornarem a cau-
re. Jo seguiré obert, però 
tinc bastant clar que venen 
temps molt durs”.

De fet, el Víctor ja està 
preparant el seu establiment 
per si això es torna a produir, 
invertint els diners en sacs de 
pinso per no quedar-se sense 
estoc. / DdR

VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ. TERRANOVA

MONTSE MULÉ. DIDAL

“Estem animats, tot i la incertesa”
Les botigues de roba i moda 
van haver de tancar a partir 
del 13 de març i no va ser 
fins al 18 de maig que van 
poder reobrir, però durant 
uns dies van tenir algunes 
restriccions, tot i que ara 
ja han obert amb una certa 
normalitat.

La Montse, de la botiga 
de roba de la llar Didal, 
va reobrir el 18 de maig 
seguint totes les recoma-
nacions. Entre les mesures 
que ha hagut de prendre 
per atendre a la botiga, hi 
ha una neteja “extrema 
general”, l’obligatorietat 
dels clients d’entrar d’un 

en un, portar la mascareta 
i posar-se líquid hidroalco-
hòlic a les mans i també hi 
ha hagut d’adaptar tot això 
al producte tèxtil: “Prenem 
mesures de desinfecció 
en la roba que els clients 
s’emproven i també en les 
devolucions”.

La responsable del ne-
goci creu que aquestes 
mesures higièniques no 
afectaran massa les vendes 
perquè “tothom està molt 
conscienciat i s’agraeix l’es-
forç”.

Tot i això, reconeix que 
tenir tancada la botiga du-
rant dos mesos l’ha afectat 

negativament, igual que la 
resta de comerços que no 
han pogut obrir.

El futur de la botiga, 
però, no perilla, i la Montse 
està animada perquè els 
clients de sempre ja han tor-
nat a venir: “Estem animats 
tot i la incertesa que genera 
tot plegat de cara als mesos 
vinents”. Per últim fa una 
petició per tal d’estimular el 
comerç: “Facilitar més apar-
cament al centre”. / DdR Les botigues de roba van haver d’estar tancades durant dos mesos. / Cedida
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rEDACCIÓ

L’Ajuntament ha iniciat els 
tràmits per redactar el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), un document 
de planejament general de 
la ciutat que ha de substituir 
el Pla General d’Ordenació 
(PGO) vigent, que data del 
1981 amb algunes modifica-
cions del 1987.

El consistori ha intentat 
diverses vegades aprovar un 
nou planejament urbanístic 
per tal de donar resposta als 
canvis demogràfics, industri-
als i socials del municipi. El 
govern d’Iniciativa per Catalu-
nya ho va intentar el 1997 i el 
2002 sense èxit i l’executiu del 
Partit dels Socialistes de Ca-
talunya va provar-ho de nou 
el 2008. Aquest cop el docu-
ment va arribar a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, 
que va tombar el text per defi-
ciències. En el darrer mandat, 
l’equip de govern socialista va 
intentar refer el text i tornar-
lo a presentar, però no va 
tenir prou suports al plenari. 
Ara, per unanimitat de tots 
els grups municipals, l’Ajun-

tament torna a començar els 
treballs d’un nou POUM que 
s’allargarà, com a mínim, fins 
al proper mandat. Tot i això, 
l’Ajuntament afirma que el 
nou planejament no parteix 
de zero, perquè existeix molta 
documentació prèvia.

La redacció del nou pla-
nejament s’ha iniciat amb un 
procés per licitar una consulta 
preliminar de mercat, un 
treball que permetrà obtenir 

Comencen els tràmits per la redacció 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística

rubí porta molts anys intentant aprovar un nou planejament. / Ajuntament

dades reals sobre quin és 
el mercat en aquest sector, 
quines són les capacitats dels 
proveïdors actuals i quina 
és l’evolució dels preus, de 
forma que es pugui informar 
els operadors econòmics dels 
requisits que s’exigiran per 
concórrer al procediment. En 
definitiva, es tracta d’un son-
deig previ que permetrà licitar 
un contracte amb condicions 
adients per tal que un equip 

redactor extern es faci càrrec 
de les tasques de redacció 
del POUM de Rubí. És una 
mesura prevista per la Llei de 
contractes del sector públic 
per tal d’obtenir dades reals i 
els detalls es poden consultar 
a la web de contractació pú-
blica de la Generalitat.

L’adjudicació pública 
dels treballs de redacció del 
POUM està prevista a partir 
del 2021.
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Natura en temps de coronavirus
Fotografies i text de Paula Tudó

E ls carrers s’han buidat de persones, però s’han omplert de plantes i animals. El 
confinament ha afectat la nostra manera de viure i també a l’aspecte que tenen 
els nostres carrers. No només estan més buits, sinó que semblen abandonats per 

una natura imparable que guanya terreny a la humanitat. Moltes urbanitzacions de 
Rubí tenen ara un aspecte inaudit, sense el treball dels jardiners en els seus carrers i 

parcs, que ara apareixen plens de males herbes, després d’aquests gairebé tres mesos 
de confinament. A més, l’ús de màscares i guants d’un sol ús afecta negativament al 
medi ambient i la biodiversitat, però han proliferat en els diferents barris de Rubí. 
La situació s’ha tornat insostenible per a molts veïns que la pateixen durant aquests 
dies de quarantena.

Viure en una urbanització és un avantatge en temps de pandèmia. 
Mentre que sortir en el nucli urbà al carrer és impensable, a les 
urbanitzacions durant el confinament veïns i veïnes de totes les 
edats han sortit a passejar pels seus camins, ara inundats de flors 
i plantes ja de gran alçada.

Les noves autopistes de les urbanitzacions son els camins d’her-
bes de gairebé mig metre. Son passadissos secrets que connecten 
amb Castellnou, Can Mir, Can Solà, Sant Muç i Rubí. D’aquesta 
manera, el veïnat ha pogut moure’s evitant la policia.

La Policia Local ha precintat tots els parcs, però en aquests ja 
hi ha mig metre d’herbes que impedeixen l’entrada. Aquest és 
un parc de Can Mir on es pot veure que la vegetació ha crescut 
gairebé un metre en dos mesos. A la dreta, la font precintada 
per l’Ajuntament.

A més de la vegetació, també ha augmentat el nombre de porcs 
senglars als carrers de Castellnou i Can Mir tant de dia com de 
nit. El veïnat té por perquè són animals que poden ser agressius i 
atacar les persones. Aquest porc senglar va ser captat a les 00.14 
h del 29 de maig en plena zona residencial. 

Els barris propers al nucli urbà també han vist com la natura 
s’imposa sense control. És el cas de Ca n’Oriol. Les herbes arriben 
a la cintura impedint l’accés al parc de Ca n’Oriol per un dels seus 
camins principals. La foto és del 27 de maig.

Les males herbes son perilloses perquè afavoreixen l’aparició 
d’escorpins, diferents tipus de serps i altres insectes. És neces-
sària l’actuació dels serveis de manteniment perquè els carrers 
estan cada cop més inundats de plantes. 

Els ciutadans tenen la responsabilitat essencial de fer un bon ús 
dels guants i mascaretes de protecció per evitar la contaminació 
del medi ambient. A la imatge, un parell de guants i una mascare-
ta llençats en un camí natural a la urbanització de Castellnou.

Ja son més de deu milions de mascaretes les que hem llençat 
a les escombraries. Una veïna llença després de tres usos la 
seva a un cubell de brossa a la parada de bus de Vallès Parc, a 
Castellnou. 

Segons el Decret 110/2003, l’abella de la mel és una espècie prote-
gida. Aquí la podem observar en un camí transitat diàriament pel 
veïnat, entre flors i herbes. 
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Nova campanya  d’ASAV per poder comprar aliments bàsics
L’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV) ha enge-
gat una campanya de donaci-
ons amb la intenció de com-
prar aliments bàsics per a les 
persones més necessitades 
de la ciutat. L’en� tat s’ha vist 
obligada a sol·licitar més ajuts 
després que hagi augmentat 
la demanda en 200 persones 
durant els darrers mesos.

L’en� tat compta amb do-
nacions de Mercabarna, del 
Banc dels Aliments de Cata-
lunya, de diferents ajuts eu-

ropeus i donacions anònimes, 
però també de comerços 
locals. La perruqueria Natural 
Matrix ha impulsat una inicia-
� va i per cada servei superior 
als 10 euros des� na part dels 
diners a comprar menjar, 
amb l’ajut, tant econòmic 
com d’aliments, del Condis 
La Serreta. 

D’aquesta forma, en no-
més una setmana, la per-
ruqueria va poder fer una 
compra d’un gran lot de pro-
ductes, ja que a més de la 

donació de l’establiment, els 
clients també van decidir fer 
donacions econòmiques i 
d’aliments. La donació d’ali-
ments a ASAV es farà cada 
quinze dies.

La impulsora d’aques-
ta iniciativa, Sandra Miller, 
anima la resta de comerços 
de la ciutat a sumar-se a les 
donacions: “Volem que més 
comerços de Rubí s’uneixin, 
és una situació di� cil per tots, 
però hi ha persones que estan 
en una situació molt compli-

cada i a vegades un paquet 
de sal, de sucre o cinquanta 
cèn� ms poden ajudar algú a 
alimentar-se o a donar men-
jar els seus fi lls”.

D’altra banda, el CRAC 
també està recollint ali-
ments bàsics i productes 
per a nadons, principalment 
bolquers, per a famílies vul-
nerables. El material es lliura 
a les en� tats Càritas i Frater 
Nadal. La recollida es fa tots 
els dijous de 19 h a 21 h a la 
seu del CRAC. / DdR

Els Mossos desar� culen a Rubí un bar que 
servia de tapadora per vendre cocaïna
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra, amb 
la col·laboració de l’Ofi cina 
de Relacions amb la Comu-
nitat de Rubí, han de� ngut 
una dona de 33 anys i de 
nacionalitat hondurenya i 
dos homes de 24 i 47 anys i 
de nacionalitat pakistanesa 
per un delicte contra la salut 
pública, ja que u� litzaven el 
bar on treballaven, ubicat al 
carrer Nou, per trafi car amb 
cocaïna. Els Mossos d’Esqua-
dra creuen que era un punt 
important de venda de droga 
a Rubí.

La policia va tenir conei-
xement que en un local de 
Rubí s’hi podrien estar venent 
substàncies estupefaents i 
va iniciar una investigació 
per confirmar la veracitat 
de la informació. Els agents 
van comprovar que el local 
rebia constants visites i que 

la gent que hi sor� a portava 
cocaïna a sobre. La cadència 
de visites era con� nua i inin-
terrompuda en el temps, fi ns 
al punt que el local va acabar 
sent un punt de trobada de 
persones addictes, que eren 
els principals clients del bar. 
Els agents van descobrir que 
el local era ges� onat per tres 
persones, una dona i dos 
homes, un d’ells el propietari 

del bar, i que el local servia 
de tapadora per la venda de 
droga.

El 3 de juny, els Mossos 
van fer un disposi� u en el lo-
cal amb l’objec� u d’intervenir 
les substàncies estupefaents 
i detenir els presumptes tra-
fi cants de droga. A l’interior 
del bar, es van intervenir 17 
grams de cocaïna, una arma 
llarga, 208 euros i altres ob-

jectes relacionats amb la 
venda de drogues. A més, la 
Policia Local, que va fer una 
inspecció administrativa, 
també va detectar diverses 
irregularitats.

Els tres detinguts van 
passar a disposició judicial el 
6 de juny i el jutge va decre-
tar l’ingrés a presó pels dos 
homes i llibertat amb càrrecs 
per la dona.

A l’esquerra, una imatge de l’opera� u policial. A la dreta, material intervingut al bar. / Mossos d’Esquadra



Una dotzena d’empreses inicien el projecte 
de millora de la compe� � vitat empresarial
REDACCIÓ

Fins a 13 empreses han iniciat 
el projecte de millora de la 
competitivitat empresarial 
que proposa l’Ajuntament de 
Rubí a través de l’Ofi cina de 
Serveis a l’Empresa. Tres més 
estan pendents de tramitar la 
documentació per� nent. Les 
empreses que s’han sumat 
són Sumal, Bernui Exclusivas, 
Juana i Punt Costura, El Cel 
de Rubí, Umami Croqueteria, 
Scame Material Eléctrico, 
Germans Boada, Mas Acous-
� cs Barcelona, Bri� sh House, 
Campos Estela, Wetron Auto-
ma� zación, Info-4 i Rösler.

En la majoria de casos 
es tracta d’empreses de la 
indústria manufacturera i la 
seva cadena de valor és subs-
tancialment industrial. Són 
pimes de 26 a 50 treballadors 
o micropimes amb plan� lles 
d’entre 1 i 5. La transformació 
digital i recursos humans, 
concretament el teletreball 
i l’adaptació a la realitat del 
coronavirus, són els temes 
més requerits per les dife-
rents empreses.

Les consultories que te-
nen més hores per oferir 

actualment són Màrque� ng i 
Comunicació, Planifi cació Es-
tratègica, Organització i Equip 
Direc� u, Ges� ó Econòmica, 
Finançament i Internaciona-
lització.

Des de fa 10 anys, l’Ajun-
tament promociona els pro-
jectes de millora de la com-
petitivitat empresarial, un 
programa en el qual ja han 
participat una cinquantena 
de pe� tes empreses. La ini-
cia� va permet iden� fi car les 

palanques de creixement de 
les empreses par� cipants a 
mig i llarg termini per poder 
implementar-les en els seus 
objec� us estratègics, a través 
d’un pla de creixement i un 
pla d’acció personalitzat i a 
mida. 

Les empreses poden fer 
una reflexió estratègica i 
identificar els factors clau 
d’èxit per al seu creixement 
empresarial, estructurar un 
full de ruta i materialitzar 

Fa 10 anys que l’Ajuntament ofereix aquest suport a les pe� tes 
empreses. / Ajuntament

els projectes amb un acom-
panyament personalitzat de 
forma telemà� ca.

S’incideix en elements 
clau de la compe� � vitat com 
l’organització i l’equip direc-
� u, el màrque� ng i la comu-
nicació, la ges� ó econòmica, 
el fi nançament, els recursos 
humans, la planifi cació estra-
tègica, la internacionalització, 
la innovació tecnològica i la 
comercialització.

Hi poden participar les 
empreses amb la matriu o 
centre de decisió a la demar-
cació de Rubí. Les empreses 
passaran per un procés de 
selecció i han d’estar el dia 
amb les seves obligacions 
laborals, tributàries i fi scals. 
Les empreses interessades a 
par� cipar-hi han d’omplir un 
formulari perquè es pugui va-
lorar la seva candidatura. Per 
més informació es pot consul-
tar la web de Rubí Empresa o 
contactar directament amb el 
tècnic responsable del pro-
jecte (masm@ajrubi.cat/93 
588 70 00 ext 1439).

El cost total del projecte 
és fi nançat per l’Ajuntament 
de Rubí i la Diputació de 
Barcelona.
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Un terç de la població ac� va de la comarca 
està a l’atur o en situació d’ERTO 
REDACCIÓ

Un total de 154.363 persones 
estan a l’atur o en situació 
d’ERTO al Vallès Occidental, el 
34% de la població ac� va, que 
seria de 451.812 persones al 
mes de maig. Això vol dir que 
una de cada tres persones en 
situació de treballar està ac-
tualment afectada per un pro-
cés d’ERTO o està sense feina. 
Així es desprèn dels informes 
que elabora l’Observatori del 
Consell Comarcal.

Segons les darreres dades 
analitzades per l’Observatori 
comarcal, a data de 3 de 
juny, al Vallès Occidental, 
s’han presentat un total de 
10.519 expedients que afec-
ten 92.827 persones, el 12,8% 
del total de Catalunya. Al 
maig, l’atur registrat al Vallès 
Occidental s’ha incrementat 
un 4% (2.388 persones més 
que a l’abril) fi ns a arribar a 
les 61.536 persones desocu-
pades.

Els ERTO per força major 
concentren el 90,5% dels 
expedients (9.519) i el 75,9% 
de les persones afectades 
(70.497). La comarca segueix 
la tendència observada a Ca-

talunya, amb una moderació 
del ritme de creixement del 
nombre d’ERTO per força 
major i un notable increment 
rela� u dels iniciats per altres 
causes. El 29,3% de la pobla-
ció assalariada de la comarca 
estaria afectada per un ERTO, 
proporció inferior a la regis-
trada per altres territoris de 
l’entorn i superior a la del con-
junt de Catalunya (26,9%).

Sis municipis concentren els 
ERTO
Sis municipis concentren dos 

terços del total de llocs de tre-
ball afectats; Terrassa (19,3%), 
Sabadell (16,3%), Sant Cugat 
(10,5%), Barberà (8,8%), Rubí 
(7,6%) i Cerdanyola (5,9%). En 
relació amb el teixit produc� u 
dels municipis, destaca l’ele-
vada incidència dels ERTO a 
Sentmenat, Castellbisbal, Bar-
berà del Vallès, Castellar del 
Vallès i Ripollet. Respecte al 
maig, el nombre de persones 
afectades ha augmentat en un 
3,2% (2.902 persones més). 
Entre els municipis amb més 
població assalariada, destaca 

L’ac� vitat econòmica es va paralitzar pel confi nament de la pandèmia de coronavirus. / Cedida

l’increment rela� u de perso-
nes afectades a Rubí, Sentme-
nat, Montcada i Reixac, Caste-
llbisbal, Vacarisses i Sabadell, 
tots amb xifres per sobre de 
la mitjana comarcal.

Sectorialment, la secció 
amb més persones afectades 
és la indústria manufacturera 
(28,9%), seguida del comerç 
(17,8%), l’hostaleria (12,2%), 
la construcció (6,3%) i les 
ac� vitats professionals (5%). 
Aquestes cinc branques con-
centren el 70% del total de 
llocs de treball afectats.

Rubí rep més de 300.000 euros per 
reac� var l’economia local 
REDACCIÓ

L’Ajuntament rebrà més de 
300.000 euros en subven-
cions de la Diputació de 
Barcelona en el marc del 
Catàleg de Serveis de l’ens 
supramunicipal. L’aportació 
econòmica de la Diputa-
ció finançarà projectes de 
l’Àrea d’Indústria, Comerç i 
Ocupació per promoure la 
competitivitat de les em-
preses, fomentar el servei 
local d’ocupació i impulsar el 
comerç de proximitat.

La subvenció més elevada 
correspon als 180.000 euros 
des� nats al Pla d’accions per 
impulsar el creixement eco-
nòmic de Rubí. Aquesta sub-
venció, per dos anys, respon 
a una acció supramunicipal 
de 360.000 euros compar� da 
amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat i l’import es divideix 
entre totes dues administra-
cions. A Rubí, es des� narà 
a personal i projectes de 
l’Ofi cina de Serveis a l’Em-
presa (OSE). Per promoure 
l’arrelament de la cultura 
digital de les empreses de 
nova creació, l’OSE també 
rebrà 33.600 euros en dos 
anys per assessorar empre-
ses creades des de gener de 
2019 en temes d’implantació 
digital.

Per dinamitzar el mercat 
laboral local, Rubí Forma 
rebrà 48.750 euros que es 
destinaran al finançament 
del Taller de Recerca de Fei-
na. A través d’aquest servei 
s’ofereixen recursos tècnics 
i materials perquè les perso-
nes en situació d’atur o que 
vulguin millorar la seva ocu-
pació realitzin d’una forma 
organitzada i autònoma la 
seva recerca amb totes les 
eines necessàries. Les per-
sones usuàries amb menys 
competències també reben 
acompanyament persona-
litzat. 

L’ens supramunicipal 

també subvencionarà el 
projecte Construint vies per 
l’ocupació amb 31.500,00 eu-
ros. La proposta és una actu-
ació transversal que implica 
diferents serveis municipals i 
preveu col·laborar amb altres 
organitzacions públiques i el 
teixit empresarial local per 
iden� fi car el potencial de les 
persones joves de la ciutat i 
connectar-les amb el món 
laboral, especialment, en 
l’àmbit del sector industrial.

El servei de Comerç es 
dotarà amb 2.219 euros per 
elaborar una guia de bones 
pràc� ques al comerç local di-
rigida especialment als locals 
d’oci, restauració i comerç 
alimentari. La guia inclourà 
una sèrie de recomanacions 
i recordatoris de les princi-
pals norma� ves per millorar 
l’impacte de l’ac� vitat econò-
mica a l’espai públic. 

L’ens supramunicipal sub-
vencionarà tres projectes 
més del servei de comerç: 
accions de dinamització co-
mercial en conveni amb Co-
merç Rubí (5.000 euros), la 
modernització del sistema 
de repar� ment dels � quets i 
fraccions de descomptes del 
Mercat Municipal (1.116 eu-
ros) i la difusió de la Fira del 
Vi com a element d’interès 
turís� c (1.050 euros).

El Catàleg de serveis 2020 
de la Diputació de Barcelona 
des� na recursos a garan� r 
l’administració electrònica 
i la innovació tecnològica i 
a la gestió d’equipaments 
culturals, museus, arxius i 
biblioteques. Així mateix, 
potencia el suport a ac� vitats 
i equipaments espor� us, en 
matèria d’infraestructures 
i espais naturals, i reforça 
l’assistència per al foment 
del consum responsable, el 
turisme i el comerç. 

La Diputació de Barcelo-
na ha concedit 4.926 ajuts 
econòmics per un import to-
tal de 40.335.215,06 euros.

Divendres, 12 de juny de 2020ECONOMIA 11



L a pandèmia de coronavirus que 
està assolant el món ens ha colpejat 
com a societat a tots els nivells. En 
primer lloc, amb la pèrdua de vides 

humanes. Un nombre encara indeterminat de 
persones adultes i especialment gent gran que 
no ha pogut superar aquesta malaltia desco-
neguda per la qual es treballa en una vacuna a 
contrarellotge. Malgrat no disposar de xifres 
a l’àmbit local, el recompte de víctimes de la 
covid-19 és esfereïdor tant a Catalunya, com 
a Espanya, com a Europa com al món. A 
aquestes persones, als seus familiars i amics 
que no han pogut acompanyar-los mentre 
lluitaven contra la malaltia a les Unitats de 
Cures Intensives dels hospitals ni acomiadar-
se com cal, tot el nostre suport i el nostre més 
sentit homenatge.

En segon lloc, la pandèmia ha fet afl orar 

Coronavirus
EDITORIAL
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la vocació innegable i sovint poc reconeguda 
de milers de sanitaris, metges, infermeres i 
zeladors o zeladores que han lluitat contra el 
virus des de primera línia i sense els equips 
de protecció adequats. Alguns fi ns i tot s’han 
deixat la vida. No som herois, diuen, sinó que 
fem la nostra professió. Les mancances en 
l’àmbit sanitari, fruit de retallades prèvies, 
han quedat paleses en aquesta epidèmia, falta 
inversió i recursos.

El coronavirus també ha fet que ens qües-
tionem com a societat què estem fent amb la 

nostra gent gran, amb aquells grans homes 
i dones que van aixecar el país. Molts d’ells, 
aïllats durant aquesta crisi a residències sense 
recursos sanitaris. Cal replantejar-se aquest 
model, que ha fracassat estrepitosament durant 
l’epidèmia, ja que la malaltia ha colpejat dura-
ment les residències. Els nostres avis i àvies es 
mereixen una atenció de qualitat i amb accés 
directe als serveis sanitaris especialitzats.

La pandèmia ha paralitzat l’activitat 
econòmica, fet que ha provocat que milers 
d’empreses s’acollissin a un Expedient de Re-

gulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i una 
bona part de la ciutadania quedés a l’atur. La 
crisi ha agreujat la situació de moltes famílies 
ja empobrides i ha portat al límit altres que 
subsistien abans del coronavirus. El nombre 
de persones i famílies que es dirigeixen a en-
titats solidàries a la recerca d’aliments bàsics 
i productes de primera necessitat ha crescut 
exponencialment durant la crisi. I tràmits bu-
rocràtics han empitjorat la situació: encara hi 
ha molts i moltes aturades que no han cobrat 
la prestació que els pertoca.

Hi ha dubtes sobre quantes empreses i 
petits comerços podran recuperar-se d’aquest 
sotrac, quantes es veuran obligades a tancar 
defi nitivament. Cal, doncs, que les adminis-
tracions es posin les piles i treballin i busquin 
recursos per reactivar una economia que ha 
quedat molt tocada.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                       10 de juny

fmart92
@fmart92

El @AjRubi destrozando 
arboles históricos en av 
cabanyes  #rubilastorres  
@GreenpeaceCAT 
@naturaurbana @
gencat

Efectes secundaris
Havent rebut tants ‘memes’ del maleït coro-
navirus, el què em quedo és aquell que diu 
“Senyor, podeu desconnectar aquest any 
2020 i reiniciar-lo ?... Té un virus!”

Han sigut uns mesos terribles i Déu n’hi 
do, encara, el què ens queda per passar.

El títol de la meva opinió és “efectes 
secundaris” perquè he perdut a dos éssers 
estimats en tan sols vuit dies de diferència. 
No ha estat, però, a causa del coronavirus, 
malgrat que n’ hem patit tots els efectes. 
Amb el meu marit, ingressat –en 2 centres 
hospitalaris– des de mitjans de febrer, vam 
passar per tot el procés inicial del virus. 
Tenia una malaltia terminal. Sabíem que 
no hi havia res a fer. Ens restava ésser amb 

Cartes de la Ciutadania
ell –tota la família– fi ns el fi nal. Arribà un 
dia on tot va anar canviant: de poder anar 
a passejar –amb cadira rodes– per entrar a 
l’Hospital de Terrassa, a no sortir del pas-
sadís. A no poder sortir de l’habitació… A 
no aixecar-lo... De tenir visites il·limitades, 
a tan sols una única persona... O el dia que, 
havent marxat pel mínim “comiat” que es va 
poder fer per la mare, em digueren que “si 
sortia, no podria tornar a estar amb el meu 
marit”... Sic !

Com? Què? Què diu? Per què? No!!! Em 
nego a no poder estar amb ell. Ell s’està apa-
gant i no puc deixar-lo. Dormo aquella nit 
a l’hospital, l’endemà parlo amb la doctora 
i –tant sí com no– el meu fi ll i jo decidim 
que volem tenir-lo a casa, perquè el servei 

que ha d’aplicar cures pal·liatives no és el 
que pot ser, a causa de les circumstàncies i 
l’entorn pels que estem passant.

Un cop a casa, atenció telefònica... I als 
darrers moments, aquesta atenció esdevin-
gué –això sí– del tot excepcional.

I ve el comiat. No res. Absolutament no 
res. Comiat a casa. No poder sentir l’escalf 
de família, amics, coneguts i/o companys. 
Tant sols acompanyant el cotxe fúnebre fi ns 
al crematori, darrere del vehicle i mitja volta. 
Cap a casa i prou.

El que em fa rutllar rau en que, a hores 
d’ara, tornem a estar –tots tres– a casa. Al 
costat de l’urna, amb un collage de fotos, bo 
i explicant-li tot el què fem durant el dia. 
Fer-l’hi petons. Parlar de coses que a ell li 

agradaven. Recordar com de bé cuinava ens 
dona energia per a afrontar el dia a dia.

Arriba el dia de Sant Jordi... Un dels dies 
més bonics es capgira, convertint-se en un 
dia trist. Dibuixar i fer roses em fan passar 
el dia. En Jordi mai no s’oblidava de la rosa 
per a mi i per a la seva mare. En rebem una 
també –germanes, nebots i neboda– amb un 
conte que ens fa plorar sense aturador. El 
nostre Jordi ja mai no ens oblidarà. Nosal-
tres, tanmateix, de ben segur que tampoc.

Aquesta carta em serveix per a buidar, 
per a plorar, per a fer dol per la mare, per 
fer dol per en Jordi, per a “despullar” el meu 
cor i els meus sentiments... Això m’ajuda…i 
de quina manera !

Pilar Oller i Sala

L’HUMOR
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El Vallès necessita reactivar-
se. Després de la pandèmia 
del Covid-19, hem de ser 
capaços de promoure un 
gran pacte de comarca per 
impulsar mesures a tots ni-
vells per recuperar el territori 
i sobretot, per poder donar 
suport als milers de famílies 
que han rebut l’impacte de la 
pandèmia. No només un im-
pacte econòmic, sinó també 
un impacte emocional que ha 
deixat petjada en centenars 
de famílies vallesanes. 

Necessitem actuar con-
juntament. Reconstruir. Re-
activar. Reinventar. Reinici-
ar les polítiques comarcals 
adaptant-les a la nova situ-
ació creada per la Covid-19. 
Fer-ho des del consens i la 
voluntat de treball més enllà 
de partidismes i interessos 
particulars. La ciutadania es 
mereix una resposta ràpida 
i concreta. El Vallès no pot 
esperar.

Les dades a 1 de juny 

L’oportunitat de la reconstrucció
ens indiquen que encara hi 
ha més de 92.600 persones 
afectades per un ERTO a 
la comarca, una de cada tres 
persones assalariades. La 
taxa d’atur s’enfila de nou 
fi ns a més de 13%. I darrere 
de cada xifra hi ha una cara, 
una família, que veu com 
s’accentua la seva situació de 
vulnerabilitat. La pandèmia 
ha impactat de ple en sectors 
com la restauració, el comerç 
o la indústria, però també en 
la cultura, els esports, l’edu-
cació o el lleure.

És ben cert que la nostra 
comarca és diversa i que cada 
municipi necessita accions 
concretes i particulars per 
refer-se. Però cal que el terri-
tori vagi a l’una i desenvolupi 
polítiques compartides en un 
full de ruta comarcal. Que 
marquem unes línies d’actu-
ació que ens permetin em-
poderar-nos com a territori, 
buscar fi nançament en altres 
administracions superiors i a 
Europa, posicionar-nos com 
a destí industrial, empresarial 
o turístic. 

Garantir l ’equitat i la 
màxima efi ciència dels ser-
veis públics d’atenció social 
i de protecció. Articular no-

ves fórmules de concertació 
público-privada per avançar 
en aquesta nova realitat post 
Covid. Sense perdre de vista 
que l’emergència sanitària no 
ha fi nalitzat i que el nostre 
sistema sanitari ha de poder 
donar resposta a situacions 
futures.

Hem d’atendre les noves 
demandes de la societat per 
una reconstrucció justa, sense 
deixar ningú enrere i abocant 
esforços en aquells col·lectius 
que ho han passat més ma-

lament durant l’emergència 
sanitària: gent gran, infants, 
dones en situació de vulne-
rabilitat, famílies en situació 
de pobresa.

En un món més globa-
litzat que mai, l’acció local 
és imprescindible per poder 
reconstruir i encarar tam-
bé aquesta nova situació 
com una gran oportunitat. 
L’oportunitat de poder re-
construir des de la base de 
la responsabilitat ambiental, 
d’incorporar els Objectius de 

Ignasi Giménez 
Renom

President del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i alcalde de 

Castellar del Vallès

Desenvolupament Sostenible 
i reforçar la Responsabili-
tat social d’administracions 
i empreses. L’oportunitat 
d’apostar per una ocupació 
de qualitat i insistint en la ne-
cessitat de dignifi car sectors 
com l’atenció a les persones i 
a la gent gran. L’oportunitat 
d’impulsar la digitalització 
del territori i de construir 
ciutats circulars, amb més 
espai per les persones.

L’oportunitat de reinven-
tar el Vallès.



“Les dones representen el 50% dels usuaris de 
videojocs, però encara queda molta feina per fer”

Rita FoRtuny, cap de pRojecte d’Ugly, un videojoc que ha guanyat eL pRemi gameBcn

RedacciÓ

‘Ugly’, el videojoc de l’estudi 
Team Ugly dirigit per la ru-
binenca Rita Fortuny, de 29 
anys, ha guanyat un dels pre-
mis GameBCN, un programa 
de suport a petits estudis del 
sector per tal que puguin tirar 
endavant els seus projectes. 
Un finançament de 3.000 
euros, formació i sis mesos de 
cotreball al Parc de Recerca 
Creativa del Canòdrom de 
Barcelona són alguns dels 
avantatges que podrà tenir 
Team Ugly, format per la 
rubinenca Rita Fortuny i els 
barcelonins David Rodríguez, 
Gerard Singuerlin i Jaime 
Vicente.

- Satisfets per aquest pre-
mi?
- Sí, la llàstima és que amb la 
pandèmia no hem pogut fer 
ús de l’espai de cotreball, no 
sabem si ho podrem aprofitar 
més endavant. Els diners de 
moment els farem servir per 
pagar els músics i fins que no 
aconseguim més inversió se-
guirem treballant des de casa 
per fer una ‘vertical slyse’, el 

que vindria a ser una part del 
videojoc molt ben definida 
per aconseguir inversors per 
completar el projecte a canvi 
d’una part dels beneficis.

- com és ‘ugly’?
- És un joc de puzles, lògica i 
habilitat en dues dimensions. 
Un joc de plataformes, però 
amb una mecànica original 
i una narrativa profunda poc 
habitual en aquest tipus de 
jocs. Es tracta d’anar des-
cobrint la història resolent 
puzles i té diversos finals 
alternatius. Es tracten temes 
desagradables, però amb una 
estètica cartoon.

- Sempre t’has dedicat als 
videojocs?
- No, jo treballava en pro-
jectes d’art i disseny gràfic i 
m’estic canviant de sector. Els 
videojocs em motiven més i 
he decidit que em dedicaré 

un concert de carolina alabau 
obre dissabte el cicle envelaRts
RedacciÓ

Aquest cap de setmana, 
l’Ajuntament de Rubí posarà 
en marxa envelaRts, un nou 
cicle d’actuacions a càrrec 
d’artistes locals que significa 
el retorn de les arts en viu a 
la ciutat després de gairebé 
tres mesos de confinament. 
La programació s’iniciarà 
dissabte amb Carolina Ala-
bau i continuarà l’endemà 
amb el Trio de Clarinets 
de l’Escola Municipal de 
Música Pere Burés. Aquests 
primers concerts tindran 
lloc al terrat de l’Escardívol 
a partir de les 21 h.

La jove rubinenca Ca-
rolina Alabau és cantant, 
pianista i compositora. Des 
de ben petita va formar-se 
en cant clàssic però als 17 
anys, quan va començar a 
compondre les seves pròpi-
es cançons, va fer el salt al 
jazz i la música moderna.

Alabau ha gravat i col-
laborat en diversos discos 
i aquest 2020 ha publicat 
el seu primer treball com 
a cantautora, ‘Primera mi-
rada’. Aquesta carrera en 
solitari la compagina amb la 

seva participació al Quartet 
Mèlt, amb qui protagonitza 
l’espectacle musico-teatral 
‘Imparables’. 

Per la seva banda, el 
Trio de Clarinets de l’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés està format per Anna 
Llovet, Jordi Roca i Frederic 
Miralda. Es va crear l’any 
2000 i, des de llavors, ha gi-
rat dins i fora del país oferint 
diferents estils musicals i 
col·laborant amb altres for-
macions, ja sigui de música 
clàssica o moderna. El grup 
concep els seus espectacles 
des d’una perspectiva eclèc-
tica i multidisciplinària que 
engloba altres arts, com els 
titelles o la narració.

Per al seu concert a l’en-
velaRts, el Trio de Clarinets 
ha escollit un programa 
basat en l’òpera de Mozart 
‘Don Giovanni’. Durant el 
recital, la formació oferirà 
breus explicacions per po-
sar en context les peces del 
repertori.

Tant el concert de Caroli-
na Alabau com el del Trio de 
Clarinets tindran lloc a les 21 
h, com la resta d’actuacions 
previstes dins el cicle. 

a això professionalment. 
De fet, començaré a fer un 
màster sobre producció i 
animació de videojocs. Ara 
el que vull és acabar ‘Ugly’, 
que és un repte difícil, treure 
alguna cosa i viure i ja seríem 
molt feliços.

- en què consisteix la teva 
feina a ‘ugly’?
- Soc la cap del projecte, de-
fineixo el pla de producció, 
què s’ha de fer en cada mo-
ment, organitzo les tasques, 
aconsegueixo el personal i 
ho organitzo tot. No faig el 
disseny gràfic, però sí que hi 
dono suport i el dirigeixo.

- La dels videojocs és una 
indústria molt masculina.
- És cert, hi ha poques dones a 
la indústria, però representen 
el 50% dels usuaris. Queda 
molta feina per fer, sobretot 
perquè aquest percentatge 

una imatge del videojoc ‘ugly’, guanyador d’un dels premis gameBcn. / cedida

es visibilitzi en la indústria i hi 
hagi més programadores que 
es dediquin a fer videojocs. 
Tampoc ajuda que sovint la 
propaganda i les estratègies 
de màrqueting estiguin fetes 
per un perfil d’home molt 
concret i les dones no se 
sentin còmodes. A poc a poc, 
això s’està revertint, ara 
està de moda fer videojocs 
on la dona és protagonista 
i és molt nou, però queda 
encara molt per fer. 

La rubinenca Rita Fortuny dirigeix 
el projecte. / cedida
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futbol | primera catalana

El Rubí treballa per tancar plantilla 
de cara a la propera temporada
Carlos López, qui al maig va 
assumir la responsabilitat del 
primer equip de la UE Rubí, 
i el seu equip tècnic estan 
treballant per tancar la plan-
tilla de cara a la temporada 
vinent, on l’amateur del club 
degà a la ciutat competirà de 
nou a Primera Catalana.

López, que compaginarà 
la seva feina dels últims anys 
com a director esportiu del 
CE Mercantil amb la d’entre-
nador del Rubí, i la direcció 
tècnica del club han de resol-
dre baixes importants com la 
dels dos porters i reforçar la 
línia defensiva.

Pel que fa al segon equip 

de l’entitat, finalment Richard 
Giménez continuarà a la ban-
queta del Rubí B, després que 
el club fes marxa enrere en 
la seva decisió de substituir-
lo. El filial del Rubí jugarà la 
pròxima temporada a Tercera 
Catalana.

Proves d’accés
D’altra banda, la Unió Espor-
tiva Rubí també ha posat en 
marxa les inscripcions per 
poder participar en les proves 
d’accés als equips de futbol 
base de la temporada 2020-
2021. La sol·licitud es pot 
enviar de forma telemàtica 
al club. / DdR

futbol | primera catalana

El ‘Veinti’ comença a preparar 
la campanya 2020-2021
El nou tècnic del primer equip 
del Club de Futbol Juventud 
25 de Septiembre, Andreu 
Guerrero, està treballant en 
la configuració de la plantilla 
de la temporada vinent, on 
s’espera l’arribada de cares 
noves. Recordem que durant 
el confinament el club va 
decidir prescindir de Gabriel 
Bravo, qui ha dirigit la ban-
queta en aquesta temporada 
marcada per la pandèmia de 
coronavirus.

El nou entrenador del Ve-
inti prové del FC Martinenc, 
on entrenava el Juvenil de 
Preferent. Té una experièn-

cia de més de 20 anys a les 
banquetes i al seu currículum 
consta l’Escola de Futbol 
Sabadell, el CD Lepanto o el 
CFU Can Rull, a més del FC 
Martinenc, alternant equips 
juvenils amb amateurs.

Amb el nou míster i una 
plantilla que s’està refor-
çant, l’amateur del Veinti 
jugarà la pròxima campanya 
a Tercera Catalana amb un 
objectiu clar: assolir l’ascens 
a Segona.

Pel que fa al futbol base, 
el club ja ha anunciat que 
es congelaran les quotes de 
jugadors i socis. / DdR

futbol | segona catalana

Juan Carlos Rodríguez completa 
la propera plantilla de l’Olímpic
L’Olímpic de Can Fatjó ja té 
completa la plantilla de cara 
a la pròxima temporada, tot 
i que no està tancada, ja que 
queda pendent el fitxatge 
d’un porter i alguna altra 
possible incorporació. El tèc-
nic Juan Carlos Rodríguez té 
perfilat tot l’equip i està a 
l’espera que puguin arrencar 
els entrenaments tots junts 
per conjuntar els vuit nous 
jugadors.

Tant la directiva com el 
cos tècnic, socis i aficionats 
confien en el nou equip i 
esperen una bona temporada 
Segona Catalana, a l’espera 
de conèixer en quin grup 
queda enquadrat l’equip i el 
calendari de la lliga. Recor-

dem que l’Olímpic va pujar a 
Segona, ja que estava segon 
a la lliga quan aquesta es va 
aturar per la pandèmia.

També s’ha fitxat Alba 
Gijón com a fisioterapeuta de 
l’equip i Jonathan Alonso com 
a preparador físic de tots els 
equips. Les noves incorpora-
cions són, procedents del FC 
Sant Quirze, Marc Alfonso, 
Adrià González, Santi Peña, 
Andreu Dell’Isola i Manel 
Morillo; i Pol Silvestres, que 
puja del juvenil; Mauri Alsina, 
que arriba del Cardedeu, i 
Eric Sucias, del CN Terrassa. 
Amb aquestes incorporaci-
ons es reforça el centre de la 
defensa, el mig camp i la línia 
d’atac. / J. Verde

hoquei línia | lliga elit
Marcus Fajardo entrenarà el Femení 
i el Masculí del Cent Patins
El Cent Patins ha anunciat 
la contractació de Marcus 
Fajardo com a entrenador 
del Sènior Femení i del Sènior 
Masculí del club. L’exjugador 
rubinenc té una llarga trajec-
tòria al club i ja ha entrenat 
els dos equips de l’entitat 
local. 

De fet, Fajardo, nascut 
a Nova York, va començar 
la seva carrera a l’hoquei 
a NCAA III amb els UMAS-
Boston i dues temporades 
després va fer el salt al FC 

Barcelona, on va jugar amb 
la secció d’hoquei gel, abans 
de passar-se a l’hoquei línia. 
Va jugar durant molts anys 
al Cent Patins on fins i tot 
va arribar a competir com a 
entrenador-jugador en una 
de les etapes de més èxit 
del club.

El club ha anunciat que 
els entrenadors començaran 
a treballar per preparar la 
nova temporada quan la crisi 
sanitària del coronavirus ho 
permeti. / DdR

bàsket | primera catalana

El CEB Sant Jordi aconsegueix
l’ascens a Primera Catalana 
La Federació Catalana de 
Bàsquet ha anunciat com 
queda el final d’aquesta 
temporada finalitzada for-
çosament per l’epidèmia 
de la covid-19 i ha certificat 
l’ascens del CEB Sant Jordi 
masculí que jugarà a Prime-

ra Catalana la temporada 
vinent. Dani Fernández con-
tinuarà dirigint el conjunt 
rubinenc. 

Pel que fa a l’equip feme-
ní, aquest es manté a Segona 
Catalana i Ismael Aguilera 
seguirà dirigint-lo. / DdR

atletisme | equipament

La pista d’atletisme de Can Rosés 
ja ha obert les portes 
La Unió Atlètica Rubí ha  reo-
bert aquest dijous 11 de juny 
la pista d’atletisme de Can 
Rosés, tot i que d’una manera 
molt restringida i amb grans 
mesures de seguretat, per 
a entrenaments de manera 
individualitzada.

L’aforament és limitat i 
només es pot accedir dema-
nant cita prèvia a través d’un 

formulari que es pot trobar 
a www.uar.es, on també 
hi ha totes les mesures de 
seguretat establertes. Totes 
les mesures higièniques són 
obligatòries per als usuaris 
i no es poden utilitzar ni els 
serveis ni les dutxes i el gim-
nàs romandrà tancat. També 
és obligatori respectar les dis-
tàncies de seguretat. / DdR

taekwondo | equipament

El Club Balmes Rubí torna a obrir 
les seves instal·lacions 
El Club Balmes Rubí, de ta-
ekwondo i judo, va reobrir 
dilluns passat les seves por-
tes amb totes les mesures 
de seguretat i realitzant les 
adaptacions necessàries per 
acomplir les normes sani-
tàries.

El club ha estat oferint 
activitats a través de les xar-
xes socials i les continuarà 
oferint per a aquelles famílies 
que encara prefereixin no 
assistir a classes de forma 

presencial. Per aquells que sí 
que vulguin anar al club, prò-
ximament, s’oferiran classes 
específiques de tècnica bàsi-
ca i competicions als matins 
per a grups reduïts.

Durant els mesos de juny 
i juliol, el club no cobrarà ma-
trícula els nous socis i, a més, 
les quotes seran reduïdes. 
Per a més informació es pot 
contactar a través del telèfon 
639 358 487 o bé 696 579 
909. / Balmes Rubí

Les instal·lacions s’han preparat i adaptat per a les noves mesures de 
seguretat sanitàries. / Cedida

Les noves incorporacions al primer equip de l’Olímpic. / Cedida
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