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«Estimo la humanitat, és la gent a qui no puc suportar» (Charles M. Schulz, dibuixant nord-americà del s.XX).
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El CAP Mútua comença a
incorporar serveis per convertirse en un centre d’urgències
rEDACCIÓ

A principis d’any, el CAP Mútua de Terrassa s’haurà convertit en un CUAP. / Ajuntament-Lali Puig

El Centre d’Atenció Primària
(CAP) Mútua de Terrassa
ja ha començat a fer els
primers canvis per acabar
convertint-se en un Centre
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a principis del
2021, com va anunciar fa
uns dies la gerent de la Re-

gió Sanitària Metropolitana
Nord, Anna Arran.
En aquesta primera fase
del procés de conversió del
centre en CUAP, previst al
Pla Nacional d’Urgències de
Catalunya, el Servei Català
de la Salut ha millorat la
capacitat de resolució del
Punt d’Atenció Continuada
amb la incorporació de la
possibilitat de realitzar estudis hematològics i bioquímics bàsics, mitjançant l’ús
de química seca, com s’està
fent en altres territoris.
L’actuació pretén evitar
a la ciutadania desplaçaments innecessaris a altres
centres i millorar la capacitat del centre sanitari
per resoldre urgències de
baixa i mitjana complexitat. Per poder realitzar
aquests canvis s’ha hagut
de formar les persones professionals de Mútua de Terrassa, s’han adaptat alguns
espais i s’han incorporat
els aparells i equipaments
necessaris.
La segona fase es completarà a principis de l’any
vinent amb la posada en
marxa de tots els criteris de
planificació que defineixen
els CUAP, a més de l’obertura de 24 h durant cada
dia de l’any, que a Mútua
ja fa anys que s’ofereix: la
possibilitat de donar resposta a la cartera de serveis
proposada amb recursos
humans suficients i capacitats; mitjans materials i
tècnics necessaris; espais
físics adequats; i actuació
integrada amb la resta de
dispositius assistencials de
l’entorn. En definitiva, els
CUAP són centres sanitaris
que tenen la capacitat de
fer proves diagnòstiques i
disposen de boxs d’observació.
La reconversió del CAP
Mútua en CUAP se suposa
que es cobrirà una bona
part de les necessitats en
l’àmbit sanitari que té actualment la ciutat i que
fa anys que es reivindica:
“Resoldrà la reivindicació
històrica d’un servei permanent d’urgències i, a més,
oferirà un dispositiu molt
útil en un moment especialment complicat a l’atenció
primària per la incidència
de la covid-19”, ha explicat

l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez.

Rubí Sanitat, en contra
d’un CUAP de gestió concertada
El col·lectiu Rubí Sanitat,
per la seva banda, critica
que la gerent de la Regió
Sanitària Metropolitana
Nord, Anna Arran, afirmés
que el nou CUAP entraria en
funcionament a partir del
mes de novembre, i que ara
calgui esperar fins a principis del 2021 per incorporar
alguns nous serveis. Rubí
Sanitat considera que això
és “una presa de pèl o una
maniobra política” i critica
que el Departament de
Salut estigui “improvisant”.
També ha demanat que es
faci públic el projecte de
CUAP, la seva periodització,
les instal·lacions i les prestacions, entre altres.
D’altra banda, el col·
lectiu està en “total desacord” que la gestió d’aquest
CUAP recaigui a Mútua de
Terrassa, “una empresa
amb ànim de lucre” que,
segons Rubí Sanitat “ha
demostrat una mala gestió,
amb les llistes d’espera més
llargues de Catalunya per
falta de transparència”.
Per últim, subratllen que
“els beneficis que s’endú
Mútua de Terrassa han de
ser per la sanitat pública:
les conseqüències de les
privatitzacions i les retallades s’estan patint durant
aquesta pandèmia”.
Mútua de Terrassa és
una empresa de benefici
social amb un 93% de la
seva activitat sense ànim
de lucre, segons asseguren
des de la seva web. En el
cas de l’assistència sanitària
que es presta des dels CAP i
l’hospital es realitza des de
la Fundació Assistencial de
Mútua de Terrassa i els seus
estatuts contemplen l’entitat com una organització
sense ànim de lucre.
En l’àmbit sanitari, Mútua de Terrassa gestiona
els centres públics Hospital
Mútua de Terrassa, nou
Centres d’Atenció Primària, entre els quals el CAP
Mútua Terrassa de Rubí, i
quatre consultoris, la majoria al Vallès, especialment a
Terrassa i Sant Cugat.
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Les xifres de contagi de coronavirus es relaxen a Rubí

En la darrera setmana han mort tres rubinencs amb coronavirus, però s’han reduit els ingressos
La ciutat ja supera
els 3.000 contagis
de coronavirus des
de l’inici de
la pandèmia

redacció

A mesura que van passant
els dies, la situació epidemiològica a Rubí, i també
a la resta de Catalunya, es
relaxa pel que fa al nombre
de contagis de covid-19. En
la darrera setmana, l’índex
de creixement de la malaltia
ha caigut considerablement
i ara és de 604 (-299) i també
la velocitat de reproducció
de la malaltia, que ara està
en 0,78 (-0,22). A més, la
bona notícia és que també
s’ha reduït la incidència
acumulada a catorze dies,
que la setmana passada era
molt elevada. Ara aquest
valor és de 780 (-123).
Però no tot són bones
notícies i és que en els darrers dies han mort tres persones de Rubí per coronavirus, una el dia 5 i les altres
dues aquest mateix dimarts.
Des de l’inici de l’epidèmia,
s’han comptabilitzat 118
defuncions per covid-19 a
Rubí.
Pel que fa a les persones afectades, entre el 2

La xifra de persones contagiades de covid-19 s’ha reduit respecte a la darrera setmana. / Cedida

i el 8 de novembre s’han
detectat 241 nous positius,
dels quals 8 són a residències, i en el còmput global
ja són 3.093 les persones
que s’han contagiat des del
març. La mitjana d’edat de
les persones contagiades
darrerament és de 42 anys
i el 56% són dones.
Pel que fa a la situació actual, el nombre de persones

Els grups de primària, els més afectats ara pel tancament de classes
Si durant les darreres setmanes han
estat els instituts els que han tingut
una incidència de l’epidèmia més elevada, les darreres mesures amb part
de la docència a distància ha permès
relaxar el contagi en aquesta franja
d’edat. Segons dades de l’Ajuntament
i del departament d’Educació de la
Generalitat, al Duc de Montblanc hi

ha confinat un grup de 4t d’ESO i un
de Batxillerat i al JV Foix, un de 1r
d’ESO.
Així, ara són els grups de primària
els que més estan patint el tancament de classes. Al Pau Casals hi ha
confinats un grup de 5è i un de P5;
a l’Escola Montserrat, un de 4t; a Ca
n’Alzamora, un de 6è; al Regina, molt

afectat durant les darreres setmanes,
ara només hi ha tancat un grup de 4t
de primària; al Montessori hi ha un
grup de 3r; al Ramon Llull, un de 5è; i
al Mossèn Cinto, un de 3r.
Pel que fa a les llars d’infants, al
Sol, solet hi ha tres grups confinats. A
més, també s’ha hagut de confinar un
grup de l’Escola d’Adults. / DdR

ingressades és de 30, tres
menys que fa una setmana.
Pel que fa als ingressos a
l’UCI, el Departament de Salut ja no ofereix aquesta xifra
desglossada i l’única dada és
que a Catalunya hi ha 583
pacients crítics amb covid,
tant en els hospitals públics
com en els privats. Des del 2
de novembre, han mort 470
persones per coronavirus a
Catalunya.

PIS SITUAT A LA
ZONA DEL CARRER
DE LA BARTRINA

Sup. 80m2. 3 habitacions
(2 dobles). Terres.
Bones vistes i assolellat.
Ampli balcó 7,25m2
amb tendal. Molt ben
conservat. Possibilitat
de PK consultar.
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Sis escoles de Rubí actuen contra
el malbaratament alimentari

Rubí se suma a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus amb diverses activitats
redacció

L’aliment que no s’ha servit es recull en unes carmanyoles que es
reparteixen entre les famílies necessitades. / Ajuntament

redacció

El projecte alimentari ‘Recooperem’ s’ha reprès aquest
curs a les escoles Torre de
la Llebre, Montessori, 25
de Setembre, Mossèn Cinto
Verdaguer i Montserrat i s’ha
implementat en una sisena
escola, el Rivo Rubeo. Es
tracta d’una iniciativa que
van impulsar primerament el
Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental i que
actualment gestiona l’Ajuntament amb la implicació dels
centres educatius, l’empresa
Campos Estela i l’entitat
Frater-Nadal.
El projecte té dos vessants, una social, que ajuda
a les persones en situació
de vulnerabilitat que poden
disposar d’àpats cuinats a les
escoles; i una segona ambiental, que evita la generació
de residus i sobretot el malbaratament alimentari. La
regidora de Serveis Socials,
Yolanda Ferrer, ha destacat
l’interès de la iniciativa: “Ens
sembla molt important que
els infants, des de ben petits,
prenguin consciència de la
necessitat de no malbaratar
els aliments i sobretot que
vegin què significa fer-ho
tant a nivell social com pel
medi ambient”.

Funcionament del ‘Recooperem’
Un cop s’acaba el servei diari
del menjador de l’escola, l’aliment cuinat que no ha estat
servit i que s’ha mantingut en
condicions higièniques i sanitàries adequades es reparteix
en recipients que s’etiqueten
amb informació rellevant i
es congelen. L’entitat social
Frater-Nadal recull els àpats
i els reparteix entre gent gran
dependent o famílies en situació de pobresa energètica o
amb infants a càrrec derivats
de Serveis Socials.
Així, l’entitat pot comptar
també amb aliments cuinats
i completa l’oferta d’aliments
bàsics que es recullen habitualment a través dels recaptes, millorant l’aportació
nutricional i evitant el malbaratament alimentari.
A Rubí, el projecte es
va posar en marxa el curs
2017-2018 en cinc escoles
i el resultat és de 780 kg
d’aliments aprofitats per
152 famílies. L’any passat el
‘Recooperem’ es va haver
d’interrompre per dificultats
logístiques relacionades amb
la recollida dels àpats i un
cop solucionades, la situació
de la covid-19 va obligar els
centres educatius a tancar i
no es va poder reprendre el
projecte.

Rubí participarà en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se
celebrarà entre el 21 i el
29 de novembre. Es tracta
d’una iniciativa que pretén
conscienciar la població sobre la generació de residus
i que en aquesta edició vol
posar l’accent en l’augment
dels productes d’un sol ús
com a conseqüència de la
pandèmia: “S’han generat
molts més residus del que
és habitual relacionats amb
la pandèmia, com ara mascaretes, guants, productes
envasats, material derivat
del menjar per emportar,
etc.”, ha explicat el regidor
de Medi Ambient, Andrés
Medrano, que creu que per
aquest motiu “és important
que tothom en sigui conscient i pugui fer alguna acció
que contribueixi a la seva
reducció”. Una situació que
succeeix mesos abans que
entri en vigor la prohibició
dels productes de plàstic
d’un sol ús, el 2021. A més,
coincideix amb la tramitació
de la llei de prevenció i gestió de residus i l’ús eficient
dels recursos, tant a Catalunya com a Espanya, amb
la intenció d’oferir un marc
legal a les mesures orientades a reduir el consum de
recursos.
Això, segons el regidor,
obliga a trobar alternatives
més respectuoses amb el
medi natural, a reflexionar
sobre el consum i a conèixer
alternatives de productes
que ajudin a aturar la tendència de generar cada cop
més residus que no podem
aprofitar.
La temàtica de la Setma-

Una de les activitat de la iniciativa és el Dimecres Manetes. / Arxiu

na Europea també se centra
en els residus invisibles, els
que es produeixen durant
el procés de fabricació dels
productes i que no són visibles per a la ciutadania.
Per la situació de la pandèmia, la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus
prescindeix de la Gran Acció
al carrer, que s’ha reformulat
en versió virtual, combinada amb propostes a l’aire
lliure.
Activitats diverses
Entre les propostes, es durà
a terme una campanya comunicativa i de promoció
de la ‘Compra sense residus’ i es donarà a conèixer
la bossa reixada per a la
compra de fruita i verdura,
fent arribar 34.000 bosses a
les llars de la ciutat. També
es presentarà l’apartat web
sobre Consum responsable,
on es podran consultar tots
els punts de la ciutat on
reparar, reutilitzar o donar
productes. En aquesta línia,
s’han previst dues sessions
dirigides a un públic familiar
del joc en línia ‘Qui se l’ha

menjat?’, un joc interactiu
i de sensibilització sobre la
prevenció de residus.
D’altra banda, el servei
de Dimecres Manetes, que
cada quart dimecres de mes
ofereix un servei d’autoreparació de petits electrodomèstics, estarà a disposició
de la ciutadania el 25 de
novembre en format virtual.
També en línia es duran a
terme tres Ecotallers en clau
de Re sobre manteniment
i petites reparacions de diferents elements de la llar,
com ara aspiradors i assecadors, cafeteres i reparació
i upcycling de mobles. Per
participar-hi, cal inscripció
prèvia.
També es proposa una
activitat a l’aire lliure relacionada amb l’intercanvi que
es podrà fer a partir del 21
de novembre: el Trocatxé,
una activitat de geocerca
ubicada en un dels itineraris
naturals de la ciutat i on a
través de geolocalitzacions
s’haurà de descobrir un
tresor.
A més, durant la setmana s’establiran 11 nous punts

de recollida d’oli a les escoles
i instituts, completant el projecte Rubiclack a les escoles
que es va iniciar ara fa un any
amb les escoles públiques,
impulsant el projecte d’APDIR. Enguany, s’afegeixen
les escoles concertades i
instituts públics. Està previst
repartir 6.500 clakis entre les
famílies de la ciutat.
Paral·lelament, a les dependències municipals, sota
la campanya ‘Estalvia aigua,
estalvia residus’, es promocionaran els punts d’aigua
d’ús intern, sis dels quals són
fonts de nova instal·lació, recordant l’ús responsable de
l’aigua. També es repartirà
entre el personal municipal
una ampolla reutilitzable
per reduir els envasos d’un
sol ús. Per últim, es promocionarà la campanya de
recollida de joguines a les
Deixalleries mòbils i de Cova
Solera per tal que es puguin
recollir joguines per a la
campanya de Nadal. També
es donarà suport a l’activitat
organitzada per Caçador de
Trastets, sobre la recollida de
residus en el medi natural.
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Comença el judici per l’atemptat
terrorista de Les Rambles, on van
ser assassinats dos rubinencs
Redacció

L’Audiència Nacional va
obrir dimarts la primera sessió del judici pels atemptats
de Barcelona i Cambrils, on
van perdre la vida 16 persones, entre les quals dos
rubinencs: Francisco López
Rodríguez, de 57 anys, i
el petit Xavi Martínez, de
només 3 anys, tots dos de
la mateixa família. A més,
van resultar ferides 140
persones.
Al banc dels acusats hi
ha Mohamed Houli Chemlal, que va resultar ferit en
l’explosió de la casa d’Alcanar, Driss Oukabir, al nom
del qual es va llogar la furgoneta de Les Rambles, i
un col·laborador, Saïd ben
Iazza. Els tres duen tres anys
en presó preventiva, però
cap d’ells va participar de
forma activa en els atacs de
Barcelona i Cambrils, motiu
pel qual la Fiscalia els acusa
de pertànyer a una cèl·lula
terrorista i per la fabricació

d’explosius, però no d’assassinat. El ministeri fiscal
demana 41 anys per Houli,
36 per Oukabir i 8 anys per
Ben Iazza. El judici compta
amb la participació de 400
testimonis.
Els terroristes que van
causar la matança van ser
abatuts pels Mossos d’Esquadra hores després de
cometre el crim. Younes
Abouyaaqoub va ser el responsable de l’atropellament
massiu a Les Rambles de
Barcelona, on va assassinar
14 persones, entre ells els
dos rubinencs, i una altra persona durant la seva
fugida. Mohamed i Omar
Hichamy, Moussa Oukabir,
Saïd Aalla i Hussein Abouyaaqoub van assassinar una
dona al passeig marítim de
Cambrils després d’atropellar-la. La resta de la cèl·lula,
formada per Youssef Aalla i
l’imam de Ripoll, Abdelbaki
Es Satty, presumpte cervell
dels atemptats i que segons
algunes informacions perio-

dístiques era un confident
del CNI, van morir durant
l’explosió d’Alcanar prèvia
als atemptats, mentre manipulaven explosius.
Els atemptats de Barcelona van ser reivindicats dies
més tard per Estat Islàmic,
una organització terrorista,
militar i política d’ideologia
islamista radical.

Els atemptats de Barcelona i Cambrils van acabar amb 16 persones mortes i 140 ferits. / Arxiu

Malmesos camps de cultiu i conflicte
als camins rurals per la gran afluència
de gent en zones agrícoles
Redacció

Unió de Pagesos ha denunciat que el primer cap de
setmana del confinament a
Catalunya, diversos pagesos
van patir danys en les seves
finques i camins, amb conreus aixafats o malmesos
després de ser trepitjats
per vehicles o persones que
van entrar, caminant o fent
esport, i també van trobar
escombraries i restes de
menjar.
Un dels llocs on es va
detectar aquest comportament va ser a Rubí, on la
situació que es va produir
per la nombrosa gent que
es va acostar als camins i
als camps va ser semblant
a la concurrència dels dies
de confinament per la pandèmia, segons ha explicat
el sindicat. Aquesta actitud
es va produir a les zones
periurbanes, és a dir, a l’àrea
metropolitana de Barcelona, a les comarques del
Vallès, al Baix Llobregat, a
l’Alt Penedès, al Garraf i al
Maresme, així com també
al Tarragonès, a més de les

comarques de muntanya
com el Ripollès i els Pallars,
on molta gent va anar a
buscar bolets. En alguns
casos, els pagesos es van
trobar persones corrent pels
camps de pastura, bales de
sitja rebentades a les seves
explotacions i escombraries
escampades en diversos
camps. En d’altres, van trobar camins tallats per cotxes
mal aparcats, manetes i
passos per al bestiar oberts,
filats elèctrics malmesos,
deixalles a molts camps i
gossos que anaven deslligats
en zones on hi ha animals.
Unió de Pagesos fa una
crida a la ciutadania perquè
respecti els espais agraris,
els camins rurals i les tasques agràries de la pagesia.
D’altra banda, demana als
ajuntaments que s’impliquin
davant aquest problema i
que informin la població en
relació a la circulació dels
camins i zones agràries, així
com que facin complir la
normativa, tant de l’ús dels
camins com de les mesures
que cal prendre en el context pandèmic actual.

Oficina Información
Ctra. Terrassa 34 - Rubí

655.826.437
www.rubicentro.es

5

6

Obres de renovació del
clavegueram al carrer Sant
Jordi durant sis setmanes

El carrer quedarà parcialment tallat al trànsit durant les sis setmanes. / Lali Puig-Ajuntament

rEDACCIÓ

Les obres de renovació de
la xarxa de clavegueram del
carrer Sant Jordi han començat aquest dilluns en el tram
comprès entre la carretera
de Sabadell i el carrer de
Sant Salvador. Els treballs
els executa Sorea, l’empresa
concessionària del servei
de clavegueram municipal,
i comportaran afectacions
viàries.
En aquest punt la xarxa
actual està molt deteriorada a nivell estructural i cal
substituir-la. Està previst que
s’instal·li un nou col·lector
de 500 mm de diàmetre i
nous elements de captació
d’aigües pluvials i es renovaran els pous de registre i
les escomeses existents que
entronquen a aquest col·
lector. La longitud total de la
nova xarxa és de 150 metres,
al llarg dels quals es construiran 8 pous de registre, dos
embornals nous i es reconnectaran les escomeses dels
elements de captació actuals
i les escomeses domiciliàries.
L’actuació, que tindrà una
durada de sis setmanes, té
un pressupost de 146.012,07
euros i estan incloses al Pla
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d’inversions 2020-2021.
Això tindrà afectacions
viàries i durant les sis setmanes el veïnat no podrà
accedir amb normalitat als
guals existents, tot i que
s’intentarà facilitar l’entrada i
sortida dels garatges sempre
que sigui possible. Tampoc
es podrà aparcar en el tram
afectat per cada etapa dels
treballs.
La primera fase se centrarà en el tram comprès entre
la carretera de Sabadell i el
carrer de Carrasco i Formiguera. Mentre s’executi, es
tallarà el trànsit en el tram
afectat i només es podrà accedir al carrer Sant Jordi des
del carrer Sant Salvador. Les
obres tindran una incidència
a la línia 4 de l’autobús urbà,
que es desviarà pel carrer
de Santa Eulàlia, i quedaran
anul·lades les parades de
Sant Jordi i Carrasco i Formiguera.
Durant la segona fase,
s’intervindrà el tram del
carrer Sant Jordi comprès
entre els carrers Carrasco i
Formiguera i Sant Salvador.
La circulació quedarà tallada
i només es podrà accedir al
carrer Sant Jordi des de la
carretera de Sabadell.

Curs pràctic de jardineria i horticultura per
a joves en risc d’exclusió
rEDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha tornat a posar en marxa aquest
dimarts el curs pràctic de
jardineria i horticultura dirigit a una desena de joves en
risc d’exclusió social. La formació, que ofereix recursos
a les persones participants
perquè els sigui més fàcil
trobar feina, va quedar aturada al març per la situació
sanitària provocada per la
covid-19.
El curs va a càrrec de
la cap de planta dels horts
municipals de Cova Solera
i membre de la cooperativa
L’Ortiga, Dulos Cruset, i
aborda diferents aspectes. Les persones assistents
aprendran a utilitzar maquinària agrícola, com ara

Els joves aprendran aspectes relacionats amb els horts i la jardineria. / Lali Puig-Ajuntament

desbrossadores, motocultors, segadores i podadores
d’alçada, i coneixeran com
construir un hivernacle i
com elaborar un planter
ecològic, a més de les especificitats dels arbres fruiters

i de les plantes aromàtiques,
com per exemple habilitar
un sistema de reg i el marc
de plantació i el calendari
d’un hort ecològic.
Un cop completada la
formació, els joves rebran

un certificat d’assistència.
L’objectiu de l’acció formativa és ajudar les persones,
especialment els joves, que
es troben en situació de
vulnerabilitat a introduir-se
en el mercat laboral.

L’Ajuntament posa en marxa un servei
d’acompanyament emocional juvenil
rEDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí posa
en marxa el JoxMi, un servei
d’escolta i acompanyament
emocional per a persones
joves que es deriva del Punt
d’Informació Juvenil de

l’Espai Jove Torre Bassas. El
nou servei busca ajudar els
joves a gestionar les seves
emocions, donar eines i
recursos per resoldre petits
conflictes o situacions puntuals i derivar-los a la xarxa
local de serveis sanitaris,

El servei s’oferirà des de la Torre Bassas. / Localpres-Ajuntament

socioeducatius o comunitaris que puguin ajudar a
millorar el seu estat anímic
i emocional.
Les dues psicòlogues
que atendran el servei també podran detectar els casos
que requereixin tractament
per part de serveis sanitaris
especialitzats: “És un espai
segur on s’escoltarà els
joves. En cap cas és un servei que pugui substituir un
servei mèdic. No s’hi faran
diagnòstics ni teràpies, però
sí que hem detectat que les
persones joves necessiten
un espai on expressar-se i
rebre orientació”, explica la
regidora de Joventut, Annabel Cuesta.
El programa JoxMi atendrà temes com per exem-

ple problemes familiars,
violències, estats anímics i
consums, entre altres, en
sessions de 30 minuts. Les
persones joves interessades
hauran de demanar cita prèvia enviant un missatge de
WhatsApp al 630 766 379,
a través de la web www.
rubijove.cat/infojove o enviant un correu electrònic a
rubijove@rubijove.cat.
Inicialment, es preveu
oferir atenció quinzenal,
però l’horari s’anirà adaptant a la demanda. Les primeres sessions es programaran el 26 de novembre i
el 10 i 24 de desembre dins
de la franja horària de 17 h
a 19 h. El calendari a partir
de gener es podrà consultar
al web de Rubí Jove.
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Millores a la xarxa
d’itineraris naturals
de la ciutat
redacció

L’Ajuntament de Rubí, en
col·laboració amb Rubí d’Arrel i el Centre Excursionista
de Rubí, posa a disposició
de la ciutadania una xarxa
d’itineraris naturals que
compta amb una extensió
total de 130 kilòmetres.
Els recorreguts aprofiten i
posen en valor la xarxa de
camins històrics existent,
amb l’objectiu de potenciarla i apropar els espais d’interès natural, paisatgístic,
cultural, esportiu i social en
sòl rústic als rubinencs i les
rubinenques.
La xarxa la integren un
total de 13 itineraris circulars amb diferents longituds i graus de dificultat,
la majoria dels quals tenen
el punt d’inici a la plaça del
Doctor Guardiet. Els recorreguts transcorren tant
per dins del nucli urbà com
per l’entorn natural. Estan
senyalitzats per facilitar la
pràctica d’activitat física
moderada, principalment,
per promoure l’acció de
caminar, tot i que també es
poden fer corrent o en bicicleta. Els diferents itineraris
estan connectats entre ells,
fet que atorga autonomia a
la persona usuària per crear
nous recorreguts segons les
seves necessitats.
La xarxa d’itineraris
ofereix a la ciutadania la
possibilitat d’endinsar-se
en les petites riqueses del
municipi: des de la fauna,
la flora i la vegetació fins als
espais on encara hi queden
les petjades de la nostra
història.
Recentment s’ha completat la senyalització dels

itineraris, s’han adaptat els
recorreguts per facilitar el
seu trànsit durant totes les
èpoques de l’any i, conseqüentment, s’ha actualitzat
i completat la informació
disponible sobre la xarxa a
la web municipal. A www.
rubi.cat/xarxaitineraris es
poden descarregar els diferents recorreguts en format
PDF, GPX ─per a dispositius
GPS─ i KMZ ─per a visors
de Google Earth─. Més endavant, els itineraris també
estaran disponibles per a
Wikiloc.
Manteniment de la xarxa
d’itineraris
Bona part dels senders tenen trams que discorren
parcialment per lleres de
torrents o zones molt pròximes. Les nombroses torrenteres que tenen origen
o travessen el municipi són
un dels trets distintius i,
a la vegada, un dels principals valors del paisatge
rubinenc.
Per contra, quan es produeixen forts aiguats, com
per exemple a finals de
2018, la morfologia d’alguns
torrents i la seva vegetació
es poden alterar profundament i, en conseqüència, els
senders es poden modificar
o, fins i tot, deixar de ser
transitables.
Segons el govern local,
aquest fet fa que el Servei
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí, juntament
amb d’altres administracions, intenti executar de
manera constant les tasques per al manteniment de
les lleres dels torrents, així
com dels trams inclosos als
itineraris.

La xarxa d’itineraris naturals de Rubí compta amb una extensió total de 130 km dividts en 13 recorreguts. / Ajuntament de Rubí

Condis La Serreta
Les millors ofertes
als millors preus

Espatlla ibèrica
50% d'esquer

64,95€
La peça

HORARI de dilluns a dissabte de 9 a 14 h
i de 17 a 20.30 h. Diumenges de 9 a 14 h

c. Sabadell, 41 - La Serreta
Servei a domicili Telèfon 93 697 18 02
Segueix per Facebook i Instagram
de Condis La Serreta les receptes!
Entre les millores, s’ha completat la senyalització. / Cedida
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Rubí i el Consell Comarcal
impulsen un grup d’ajuda
mútua per a mares
redacció

L’Ajuntament de Rubí, a
través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), i el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
mitjançant el seu Equip
d’Atenció a la Infància i
Adolescència (EAIA), han
impulsat la creació d’un
grup d’ajuda mútua de
mares.
El grup, sota el nom Teixim xarxa entre dones, està
format per sis mares ateses per l’EAIA que durant
aquesta tardor han creat
un espai per compartir experiències i han desenvolupat un vincle emocional
entre elles. L’objectiu de
la proposta és oferir a les
mares un espai de confiança on també es puguin
informar sobre el fenomen
de les violències masclistes
i l’impacte que produeix
sobre les dones i els seus
fills i filles.
La idea de crear un grup
de mares va néixer el curs
passat arran de l’experiència del grup de mares d’habilitats marentals que es va
fer des de l’ens comarcal.
En aquest grup es va constatar que la creació d’un
espai compartit facilitava la
comunicació de sentiments
i emocions en dones que
vénen d’una trajectòria
vital de molt patiment,
silenci i indefensió.
La regidora d’Igualtat
de l’Ajuntament de Rubí,
Yolanda Ferrer, ha assenyalat que “l’apoderament de
les dones passa sovint per
l’ajuda mútua. La maternitat pot ser un moment

Actualitat
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d’incerteses que, si es viu
des de la sororitat, pot
esdevenir un moment de
creixement i apoderament.
Els bons resultats d’aquesta primera experiència ens
animen a continuar treballant per promoure l’ajuda
mútua i consolidar aquest
tipus de recurs”.
El grup ha planificat
l’espai des del punt de vista de les cures, l’empatia
i la humanitat, tenint en
compte que són dones
amb una experiència vital
plena d’obstacles i dificultats.
D’aquesta manera, s’ha
generat un espai real de
confiança i les dones participants han compartit
experiències i solucions
entre elles.
Els continguts de les
sessions s’han adaptat a la
demanda de les dones. S’hi
han tractat temes com els
rols i estereotips de gènere, feminismes, desigualtat
de gènere, societat patriarcal, tipus de relacions de
parella, mites de l’amor
romàntic, violències masclistes, autoestima, com
ens cuidem i com cuidem,
treball reproductiu, drets
bàsics i gestió emocional.
El disseny d’aquest grup
ha estat un repte per a les
professionals implicades
perquè ha requerit la desconstrucció d’etiquetes
que pesen damunt de les
usuàries, reduir el posicionament jeràrquic respecte
a les mateixes i col·locarse en un nivell on poder
aprendre d’elles i amb elles
en cercle, des del vincle i el
reconeixement mutu.

L’Ajuntament engega el procés per
elaborar un nou Pla local de Salut
El document també ha de contribuir a la millora de
l’abordatge de la situació d’emergència sanitària actual
redacció

L’Ajuntament de Rubí, amb
el suport de la Diputació
de Barcelona, ha iniciat el
procés per poder comptar
amb un nou Pla local de
Salut que defineixi les línies
d’actuació municipals en
matèria de salut durant els
propers anys.
Segons explica el consistori, els objectius d’aquest
document són: promoure
entre la ciutadania estils
de vida saludables i capacitats per tenir cura de la
seva salut, fer de la ciutat
un lloc saludable per viure, promoure el treball en
xarxa interdepartamental i
la cooperació comunitària
en salut, i reduir les desigualtats socials en aquest
àmbit. El pla també ha de
contribuir a la millora de
l’abordatge de la situació
d’emergència sanitària actual i d’altres possibles en
un futur.
La feina per elaborar
aquest nou Pla local de
salut ja s’ha iniciat amb la
realització d’un perfil de salut local. Aquesta diagnosi,
que sustentarà la decisió de
les accions que s’inclouran
finalment al document,
s’elaborarà a partir de diverses fonts. Actualment,
ja s’està treballant en la recollida d’indicadors a partir
de memòries i estudis municipals i supramunicipals,
així com en un mapatge
dels recursos, programes i

El Pla local de Salut vol crear les condicions per tenir una ciutat més saludable. / Arxiu-Carla Abril

accions de promoció de la
salut que són vigents al municipi. També està previst
consultar agents, entitats
i persones expertes de la
ciutat vinculades a la salut.
En darrer terme, es farà
una enquesta ciutadana a
peu de carrer o de forma
telemàtica sobre hàbits de
salut, percepcions i propostes per a un municipi més
saludable.
Un cop reunida aquesta
informació, s’iniciarà la
definició conjunta dels objectius generals i específics
del pla i de les possibles
línies de treball. Per fer
efectiva aquesta estratègia,
posteriorment es crearan
comissions temàtiques que

s’encarregaran de dissenyar
les accions que s’inclouran
al document. Finalment,
es treballarà en la comunicació, posada en marxa
i avaluació continuada del
Pla local de salut, que haurà
de sotmetre’s a l’aprovació
del Ple municipal.
La nova planificació actualitzarà el primer Pla
local de salut, corresponent
al període 2011-2014. El
procés per a la seva elaboració serà presentat properament en el marc del
Consell Municipal de Salut,
que agrupa formacions
polítiques, entitats, serveis
i organismes que treballen
en l’àmbit sanitari. Aquest
òrgan, creat el 2017, té

com a objectiu fomentar
la participació activa de la
ciutadania i les entitats en
el control, el seguiment i la
presa de decisions relacionades amb la salut a Rubí.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, ha assenyalat la
importància de disposar
d’una planificació actualitzada en matèria de salut:
“Aquesta sempre ha estat
una preocupació general
de la població, però, en els
darrers mesos, ha passat a
un claríssim primer pla per
la irrupció del coronavirus.
Cal que ens dotem d’un
projecte integral que situï
la promoció de la salut com
un element clau per tenir
una ciutat més saludable”.

Politica

Rubí aprova el Codi de Conducta dels alts
càrrecs, assessors i càrrecs electes

Els regidors d’En Comú Rubí
lliuraran part del seu sou a dues
entitats a través d’un concurs

redacció

redacció

L’Ajuntament de Rubí ha
aprovat el Codi de Conducta dels alts càrrecs que
marca els principis ètics i les
normes de conducta entre
les persones amb càrrecs
importants a la corporació,
tal com marca la llei de
transparència aprovada el
2014. Es tracta d’un codi de
conducta dels alts càrrecs
que concreta i desenvolupa
els principis d’actuació i determina les conseqüències
de l’incompliment.
El regidor de Transparència, Pau Navarro, considera
que l’aprovació és un pas
important: “A més d’una
eina de transparència i retiment de comptes, és un
compromís polític i una gran
oportunitat d’apropar la institució i la ciutadania”.
El codi s’aplica als representants electes, als titulars
d’òrgans superiors i directius,
als membres dels òrgans de
govern, als càrrecs directius
d’organismes autònoms, a
les entitats públiques em-
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L’Ajuntament ha aprovat el Codi de Conducta, tal com estableix la llei des del 2014. / Localpres

presarials i a les societats
mercantils amb capital social
íntegrament públic, a més
dels càrrecs de confiança,
designats pel govern o els
grups municipals.
La normativa es basa en
un document de la Xarxa
de Governs Transparents i
promou aspectes com el respecte als drets fonamentals
i les llibertats públiques, la
integritat i l’exemplaritat, la
igualtat de tracte, la imparcialitat, la independència
i la neutralitat, així com la

responsabilitat i la professionalitat com a principis
ètics que han de guiar les
actuacions dels alts càrrecs.
El codi també exigeix el
compliment de les funcions
encomanades amb objectivitat i veracitat.
A més, la norma marca
com cal actuar davant els
conflictes d’interessos: amb
independència, abstenintse a participar en alguns
supòsits, no acceptar regals,
donacions o invitacions de
particulars i seguir criteris

objectius en la presa de
decisions. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha treballat
internament per crear sistemes de gestió interna que
permetin la publicació de les
agendes i altres activitats
institucionals, en especial
les relacionades amb els
grups d’interès.
El compliment d’aquesta
reglamentació anirà a càrrec
de la Comissió de Seguiment
i estarà formada per un
representant de cada grup
municipal.

En Comú Rubí (ECP) ha posat en marxa la primera
edició del concurs ‘Fem-ho
en Comú’, una iniciativa
que pretén donar suport
econòmic a entitats sense
ànim de lucre, cooperatives
i moviments socials que
busquin la transformació
social, política i econòmica
cap a un model de ciutat
més just, equitatiu i solidari
en l’àmbit local.
Els diners procedeixen
de la renúncia a part del seu
sou que fan els dos regidors
d’En Comú a l’Ajuntament,
Ànnia García i Pau Navarro,
seguint les normes del codi
ètic dels comuns, que estableix una limitació salarial
màxima de 3,5 vegades el
salari mínim interprofessional. El concurs estableix diverses categories en funció
del tipus d’entitat: esport,
cultura, educació, àmbit
comunitari, habitatge, medi
ambient i mobilitat i salut,
així com també memòria i
drets civils. La convocatòria

d’aquesta edició del concurs, que ja està oberta, està
dotada amb 2.800 euros i es
distribuirà en dos premis de
1.400 euros cadascun. Hi poden participar entitats sense
ànim de lucre i agrupacions
de persones físiques o jurídiques que estiguin al dia en
les obligacions legals.
El termini per fer arribar
la proposta finalitza el 30 de
novembre a mitjanit i el comitè avaluador tindrà fins al
4 de desembre per triar els
projectes seleccionats, que
passaran a votació dels comuns de Rubí. Quan finalitzi
la votació, els dos projectes
amb més vots seran escollits
els guanyadors. La notificació dels guanyadors es farà
el 15 de desembre.
Les sol·licituds s’han
de fer arribar per correu
electrònic a encomurubi@
gmail.com, per Facebook o
a través del WhatsApp al
telèfon 644899062. També
es poden fer consultes sobre
el procés al perfil de Twitter
i d’Instagram d’En Comú
Podem.

Recogida en el
establecimiento:

2.50€/u
Entrega a domicilio:

3.50€/u
De lunes a sábados de 12 a 13.30 h
De jueves a domingo de 20 a 23 h

C. de Terrassa 21 RUBÍ
(a 50mt de l’Escardívol)
935 184 916
664 385 154

PEUGEOT SERVICE

SOLO UNA PAUSA
Y SIGUE DISFRUTANDO AL VOLANTE

OFERTA ESPECIAL

EN NEUMÁTICOS *
CITA Y PRESUPUESTO ONLINE EN OFERTAS.PEUGEOT.ES/POSVENTA/2X1-NEUMATICOS

*Oferta válida para clientes particulares propietarios de un vehículo de cualquier marca, consistente en un 50% de descuento por neumático de las marcas GoodYear, Michelin y Pirelli sobre la tarifa oficial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la
operación de sustitución de 2 o 4 neumáticos desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Consulte condiciones en los Servicios Oficiales Peugeot adheridos a la promoción y en www.peugeot.es

MOTORAUTO.
Gran Vía, 00
- Tel.:
00 000
00.Km.
www.motorauto.es
AUTO TALLER MORRAL.
Ctra.
Molins
de00
Rei,
12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ | Tel. 93 588 28 19 - www.autotallermorral.cat
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A

mb 130 kilòmetres d’itineraris naturals, la nostra ciutat poseeix un gran
patrimoni natural, que alguns ja fa
anys que el van descobrir i altres ho estan fent
ara. El Centre Excursionista de Rubí i Rubí
d’Arrel, amb la col·laboració de l’Ajuntament,
van dissenyar una xarxa d’itineraris naturals
a partir dels camins històrics existents que
apropa el visitant a espais d’interès diversos,
ja siguin paisatgístics, culturals o socials en sòl
rústic del municipi.
Són un total de 13 itineraris circulars
amb diferents longituds i graus de dificultat,
que estan senyalitzats per facilitar la pràctica
esportiva moderada, com caminar, córrer o
anar en bicicleta, i que ofereixen a la ciutadania
la possibilitat d’endinsar-se i gaudir de riqueses

Laura Gcolomo

EDITORIAL

Gaudir amb civisme

com la fauna, la flora i la vegetació del municipi,
on a més encara queden petjades de la història
de Rubí. Bona part dels senders discorren
parcialment per lleres de torrents o zones
pròximes, ja que un dels trets distintius de la
nostra ciutat són les nombroses torrenteres que
neixen o travessen el terme municipal.
El consistori ha completat fa poc la
senyalització d’aquests itineraris i ha millorat
la informació, que es pot trobar a la web
municipal, per fer-la més accessible a tota la

¿Por qué la gente vota a Trump?

Lo importante no es qué tipo de persona
es Trump. Lo importante es saber por qué
la gente vota a Trump. Ese es el verdadero
problema. El capitalismo también ha envenado la democracia. Una perversa etapa de
la humanidad, donde pareciera que tenemos
un sistema justicia, de libertad. Un espejismo
cruel. Somos puro rebaño de borregos ignorantes con el cerebro más lleno de publicidad
que de humanidad. Desafortunadamente.
Qué Trump haya perdido es un alivio, un
emplasto, pero nada más. Ni tampoco es la
gran alegría el Triunfo de Biden. Contantemente los medios nos muestran, lo que está
pasando, cómo se pelean, los alborotos, lo
escabroso. Pero, el tema que deberían abordar es: ¿por qué tantos millones de personas
votan a políticos de circo? ¿Por qué? ¿Acaso
son estúpidas, ciegas?

No. Y no pensemos que eso solo pasa en
los EEUU. Es una pandemia mundial.
La ignorancia solo nos deja ver a menos
de un palmo de narices.
El dinero, los negocios, incluido el del
armamento, son el Dios. ¿Todos los caminos
van Dios? Todo lo que no sirva directamente
para amasar fortunas se deja de lado. Lo que
no sea rentabilidad económica, queda relegado a un puñado de migajas que reparten los
gobiernos. Ni educación, ni salud igualitaria,
ni oportunidades, ni justicia, cada vez son
menos prioridades. Así nos va.
Masas de millones de personas, aborregadas, ignorantes sobreviviendo para pagar
lo justo para cubrirse el culito. Drogadas por
los medios de comunicación, emitiendo circo
de sol a sol, caninos de audiencia, para que la
caja siga engrosando.
Ante la pobreza, la desigualdad, los políticos hacen malabarismos, juegos de magia

El Tuit de la setmana				

12 de novembre

Albert Roma Monrós
@monros_roma
Jo vinc d’un silenci...
#terrassa #rubicity
@FGC

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

Dipòsit legal: B 35129-1993

ciutadania. És una bona notícia, ja que sempre
és d’interès la divulgació del patrimoni de la
ciutat.
Si el consistori fa els seus deures en aquest
sentit, amb el correcte manteniment de la
xarxa d’itineraris naturals i la seva divulgació,
la ciutadania ha de fer els seus, és a dir,
gaudir d’aquest petit tresor i respectar-lo. I
malauradament, no sempre és així.
En aquest temps de pandèmia, quan les
restriccions sanitàries per frenar l’escalada de

casos de coronavirus imposen el confinament
municipal durant els caps de setmana, és una
gran avantatge disposar d’aquests camins
naturals per passejar o fer esport. Per això,
cal lamentar que alguns no siguin cívics i no
respectin com cal aquests espais naturals. Rubí
és un dels municipis on Unió de Pagesos ha
denunciat que alguns pagesos han patit danys
a les seves finques i camins, amb conreus
aixafats o malmesos després de ser trepitjats
per vehicles o persones que van accedir
durant el cap de setmana, i també s’han trobat
escombraries i restes de menjar. Una vegada
més, és una qüestió de civisme, de respecte i
d’educació. Fem una crida a gaudir del nostre
entorn natural amb responsabilitat i civisme,
que és patrimoni de tots i totes.
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Edita: Meztizo Comunicació
Contacte: meztizocomunicacio@gmail.com
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al más puro estilo de vendedores de elixir.
Cortinas de humo.
Y les resulta tan fácil, porque predican
a masas de ignorantes, sin educación, formación, sin criterio, sumidas en el día a día
para llegar a fin de mes o directamente en la
prisión de la pobreza.
Masas de millones de personas adormecidas con el consumo del ocio, de drogas, de
video juegos, series, películas. Hechizadas
por el culto a la estética, esclavizadas en su
soledad virtual.
La información algo tan precioso que nos
hace libres y pensantes, a pesar de estar en la
era dónde nunca había habido tanta cantidad,
es un arma envenenada, manipulada.
La mayor parte de la gente solo consume
“memes” “fakes” en sus redes sociales y la
objetividad y el contraste de noticias está de
luto riguroso.
Los algoritmos de las redes sociales tien-

den a retroalimentar lo que nos gusta, lo que
estamos de acuerdo y quedamos envueltos en
el tufo de yo tengo la verdad, sin tener ni la
más remota idea de las otras realidades que
también son partes de verdad. El enfrentamiento se convierte en moneda de cambio.
En esta era no se votan programas, contenidos políticos de mejora.
Se vota showmans, que calculan sus discursos según las tendencias de las encuestas.
¿Y resulta que son políticos?
Se olvidan de sus principios y lo más
importante es derribar, luchar contra el
contrario.
Eso qué lo que más les gusta emitir a
los medios. Rentable. Saben bien que el
escándalo, el morbo tiene atracción, audiencia segura y la caja de recaudación sigue
sonando.
Somos puro rebaño de borregos ignorantes. Desafortunadamente. Así nos va.

L’humor

Opinió

Rubí Acull

Divendres, 13 de novembre de 2020

La pandèmia del racisme

La pandèmia ens ha canviat
la vida, però és innegable que
en diferents graus perquè en
aquest túnel ja no hi hem
entrat iguals. Mentre a uns la
Covid-19 només ens ha fet
trontollar momentàniament
la nostra realitat quotidiana
i ens ha obligat a quedar-nos
a casa més que de costum, a
d’altres la pandèmia els ho
ha aturat tot i els ha fet més
fràgils encara.
És el cas de les persones
migrants que, si abans de
l’arribada del virus, la majoria
d’elles ja es trobaven en una
situació molt vulnerable,
ara amb la Covid-19 encara
malviuen en condicions pitjors. Moltes d’elles es troben
amb les portes de la sanitat
pública tancades en no tenir
padró. Això fa que els medicaments també els costin més
diners, així com les visites al
metge, que acaben sent tot
un luxe en haver de recórrer
a professionals privats.
La precarietat endèmica
a la qual es veuen sotmeses
també les empeny a viure
en pisos rellogats, amb habitacions compartides que

són minúscules i on fer un
confinament es converteix
en una utopia, ja que els és
totalment impossible mantenir cap distància de seguretat
amb la resta de persones que
hi viuen.
A sobre, si es queden sense feina, no reben cap tipus
de suport, ja que en molts
casos les persones migrants
es veuen obligades a treballar
dins l’economia submergida
i, per tant, quan el mercat
laboral trontolla són les primeres a caure. La falta de
feina també els complica
encara més poder accedir
a un contracte regular d’un
any, condició indispensable
per aconseguir els papers i
regularitzar la seva situació.
Però les traves no acaben aquí. Fins i tot, després
d’aconseguir el NIE, el sistema també intenta expulsar-les com si fos una cacera
permanent que, justament, la
Covid-19 també ha agreujat.
Si abans els espais on renovar
documents com el NIE ja
estaven col·lapsats i no presumien precisament del do
de la rapidesa, l’arribada del
teletreball encara n’ha alentit
més els processos.

Amb la pandèmia, demanar cita a les comissaries
de la Policia Nacional o a
les oficines d’estrangeria per
poder renovar el NIE s’ha
convertit en una autèntica
missió impossible i ha abocat
moltes persones migrants
en un llimbs legal que els fa
perillar qüestions tan bàsiques com tenir un compte
corrent. Sense el NIE, les
entitats bancàries els poden
bloquejar el compte de facto
i, per tant, obligar-les a fer
malabars a l’hora de cobrar
un sou o pagar un contracte
de lloguer, que a més tampoc poden tramitar sense
el NIE.
Què hi fa l’administració? Una vegada més, se’n
renta les mans. Diu que no li
consta cap col·lapse. I mentrestant la inacció política
ja ha alimentat màfies, que
s’aprofiten de la falta de cites
per vendre a preu d’or les
poques que es donen. Perquè
us en feu una idea, des que va
arribar el coronavirus hi ha
persones migrants que han
hagut de pagar fins a 200
euros per aconseguir una
cita quan sempre ha estat un
tràmit gratuït.

Quines són les nostres
recomanacions sobre la higiene
oral en temps de covid?
1- Rentar-se les mans amb aigua i sabó
abans de raspallar-se.
2- Raspallarse amb pasta
fluorada durant
2 minuts, dos
cops al dia
com a mínim.
3- Esbandir bé
el raspall i si
fos necessari es pot desinfectar el
capçal amb aigua oxigenada diluida

al 1%, povidona iododa al 0,2% o
clorur de cetilpiridinial 0,05%-0,1%
durant 1 minut.
4- Assecar
bé el raspall
i g u a r d a r- l o
boca amunt i
separat dels
altres raspalls.
5- És necessari
canviar el raspall si s’ha estat infectat
de covid-19.

A la Clínica Dental Pifarré tenim com a signe d’identitat la qualitat i el tracte
personalitzat desde 1973. Contem amb el millor grup de professionals en cada
especialitat per poder oferir el millor servei a tota la familia.
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L’elecció del nou gerent de
PROURSA, una presa de pèl
Joan Puntí, Marta Esparza i
Laia Aliart
Consellers d’ERC a
PROURSA

En Comú Podem ha assumit
ja l’últim vici que li mancava
assumir dels seus socis de
govern: disfressar de concurs
públic allò que és òbviament
una designació a dit. I sembla que a Font del Ferro,
l’altra empresa municipal
de la ciutat que també ha
d’escollir gerent, el Govern
podria tenir decidit que ha
de guanyar el concurs una
antiga coneguda a la nostra
ciutat. Tot amanit i servit a
la safata de la nova política
d’En Comú Podem. Trist.
Molt trist.
El passat dia 23 d’octubre es va celebrar el Consell d’Administració de
PROURSA, Promocions
Urbanes de Rubí. PROURSA és una societat municipal
que s’ocupa, bàsicament, de
gestionar l’habitatge social a
la nostra ciutat. El Consell
d’Administració el formen
les conselleres i consellers
designats pels partits po-

lítics en funció de la seva
representativitat al Ple Municipal.
El punt principal de
l’ordre del dia era aprovar la
proposta d’elecció del candidat a gerent de la societat.
Les bases preveien un seguit
de requisits imprescindibles
per presentar-se, com ara
estar en possessió d’una
determinada titulació acadèmica, acreditar coneixements
de català, etc. Ja resultava
sospitós, però, que les bases
despatxessin l’apartat de
mèrits amb un lacònic: “els
aspirants podran aportar els
mèrits que considerin convenients en relació amb les
funcions de lloc de treball”,
sense especificar cap manera
objectiva de valorar-los.
Tot feia pensar que les
bases havien estat redactades
per formalitzar l’elecció d’un
candidat escollit fins i tot
abans de la seva redacció.
Malauradament per a l’òrgan
de selecció i per a la regidora
de l’àrea -del mateix partit
polític que el candidat escollit finalment-, es va presen-

tar a la convocatòria entre
d’altres una candidata amb
un currículum extraordinari
en l’àrea d’habitatge i gestió
pública. Arribats al final del
procés es produeix un empat
entre els dos candidats. Atès
que les bases, tal com hem
dit, no preveuen una manera
objectiva de desfer-lo (com
hem vist, per ser gerent de
PROURSA pot tenir el
mateix valor un curs de cuina
tailandesa que un màster en
gestió pública) s’improvisen
quatre criteris per desfer
l’empat i el candidat d’En
Comú Podem guanya finalment el concurs per 0,50
punts de diferència.
Tal com hem dit, malgrat l’aspecte aparentment
respectuós amb els principis
de publicitat, capacitat i
mèrit, entenem que l’elecció
del gerent de PROURSA
és, senzillament, el nomenament a dit d’un càrrec
de confiança. Lamentem,
un cop més, la utilització
partidista de les institucions
públiques per part dels partits de govern a la ciutat.
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Literatura

història

La periodista peruana Nancy
Carrillo publica ‘Mundo sin
fronteras’
rEDACCIÓ

L’escriptora i periodista
Nancy Carrillo, que fa anys
que viu a Rubí, ha publicat
el llibre ‘Mundo sin fronteras’, de l’Editorial Cuatro
Hojas. Carrillo, d’origen
peruà, va començar a escriure el llibre ara fa set
anys i va aprofitar el confinament per acabar-lo i
publicar-lo.
‘Mundo sin fronteras’

Portada del llibre. / Cedida

és un recull d’històries de
persones a les quals ha
entrevistat durant la seva
carrera com a periodista
i que li han impactat de
forma especial. Per exemple, un diàleg amb el suec
Gösta Lettersten, que va
crear la Fira Internacional
del Pacífic a Lima, o el periodista radiofònic Luis del
Olmo, que la va convidar al
Museu de la Ràdio a Roda
de Berà.
El llibre també inclou
entrevistes amb l’exsecretari general de Nacions
Unides Javier Pérez Cuéllar o el periodista peruà
Demetrio Tupac Yupanqui,
descendent d’inques i que
va traduir al quítxua ‘El
Quixot ’, a més d’altres
personalitats destacades
com ara Julio Iglesias pare,
Miguel Bosé, Camilo Sesto,
Joan Manuel Serrat o Paloma San Basilio. En total,
són més de 250 les persones citades en el llibre.

Els veïns de Les Fonts i el GCMR-CER
celebren el centenari de l’arribada del tren
rEDACCIÓ

L’Associació de Propietaris i
Veïns de Les Fonts i el Grup
de Col·laboradors del Museu
de Rubí-Centre d’Estudis
Culturals (GCMR-CER) han
preparat de forma conjunta diverses activitats per
commemorar fa 100 anys
l’arribada del tren a la zona.
El ferrocarril va arribar a Les
Fonts el 15 d’agost del 1920,
dos anys després de la seva
arribada a Rubí, i va suposar
el naixement d’una nova ciutat jardí que actualment s’ha
convertit en el nucli urbà de
Les Fonts.
Les activitats que han
preparat les dues entitats
són virtuals, però també
presencials i compten amb
el suport de la Filmoteca de
Catalunya, l’Ajuntament de
Terrassa i el Districte 7 (Les
Fonts-Can Parellada). La
primera de les activitats ja
es pot gaudir a través del Facebook del Centre d’Estudis
Rubinencs i de l’Associació

Imatge de l’estació de tren de Les Fonts. / Cedida

de Veïns de Les Fonts, així
com també a Instagram.
Es tracta de la conferència
de l’historiador Ramon Lascorz que porta per títol ‘Les
Fonts, any zero; 1920, com
va començar tot’.
La commemoració comptarà amb una exposició de

panells entre el 9 i el 17 de
novembre on s’explicarà la
història de l’arribada del tren
a Les Fonts i l’origen d’aquesta localitat, acompanyada
d’una pel·lícula inèdita dels
anys 20. La mostra es podrà
veure a l’Auditori Vallhonrat.
L’exposició es traslladarà a

partir del 18 de novembre al
Centre Cívic de Can Parellada, a Les Fonts, i a les 19.30 h
tindrà lloc en format virtual
la conferència de Jaume Ribot ‘Els trens històrics de la
línia del Vallès’, que es podrà
seguir de nou per Facebook
i Instagram.

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!
Telèfon 609 03 22 89 · comercial@diariderubi.cat · meztizocomunicacio@gmail.com
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exposició

Fotografia i pintura s’agermanen a l’exposició
‘Dues mirades’, que gira entorn els canvis del
barri barceloní de Santa Caterina
rEDACCIÓ

L’Espai Expositiu Antiga Estació acull des de dijous l’exposició ‘Dues mirades,’ de
la fotògrafa Mercè Ramírez
i la pintora Magda Cano. En
aquesta mostra, les obres
de les dues autores dialoguen entre elles, oferint
diferents perspectives sobre
un mateix tema: els canvis
produïts al barri barceloní
de Santa Caterina.
En la seva condició de
veïnes, Ramírez i Cano van
prendre consciència de la
força emocional de totes les
portes, finestres i balcons
que havien creuat durant
els seus anys al barri, i de
com canviava la mirada
depenent d’on se situaven
com observadores. Això les
va motivar a buscar altres
indrets i espais diferents
amb els quals havien establert una relació evocadora.
La mostra reuneix 40
imatges que són el resultat
d’un treball conjunt que
posa en contacte tècniques
i emocions diferents, en què
s’observen els espais i les
vivències es fusionen, tot
mostrant que el veritable
esdeveniment és el camí
recorregut. Amb les seves

Fotografia de Mercè Ramírez que es pot veure a la mostra. / Cedida

fotografies, Mercè Ramírez
capta la realitat del moment
i l’emmarca. Les pintures de
Magda Cano es presenten,
en canvi, com a gestos insinuats que poden ser continuats per la persona que
observa, que supleixen allò
que falta i es converteixen
en una evocació.
L’exposició ‘Dues mirades’ es podrà visitar fins al
proper 31 de gener a l’Espai
Expositiu Antiga Estació.

L’equipament cultural resta
obert aquests dies, ja que
les actuals restriccions del
govern català per contenir
la covid-19 permeten el funcionament de museus, sales
d’exposicions i galeries d’art
amb un aforament màxim
del 30%.
Prorrogada ‘Rubí de Rock’
L’exposició ‘Rubí de Rock.
Retrospectiva dels 80’ ha
allargat la seva estada al

Museu Municipal Castell
(MMUC) fins al 31 de gener.
La mostra reuneix una trentena d’imatges del fotògraf
rubinenc Joan Díez que
acosten l’espectador a l’atmosfera musical i artística
que es va viure a Rubí als
anys 80 del segle passat.
Són retrats de grups que
van despuntar en un mateix
lloc i moment, i que encara
són recordats amb nostàlgia
pels rubinencs.

disseny

Alumnes d’edRa assistiran a un taller d’immersió
de fabricació digital
rEDACCIÓ

Els alumnes dels cicles
de grau superior d’Espais
Interactius i de Projectes
i Direcció d’Obres de Decoració de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí (edRa) assistiran entre el 16 i el 20
de novembre a un taller
d’Immersió a la fabricació digital de 20 hores de
durada.
L’e s c o l a , e n c o l ·
laboració amb el FabLab
que ofereix la formació,
ha elaborat un programa
de 4 hores diàries en què
es donaran a conèixer les
eines de dibuix 2D i 3D i es
mostraran les tecnologies

digitals com la impressió
3D, la fabricació per tall
làser i una petita base
d’electrònica. Amb la participació en aquest taller,
es pretén que els alumnes desenvolupin noves
competències i habilitats
digitals i tecnològiques i
d’àmbits matemàtics, socials, artístics i personals.
Actualment, el grup
d’alumnes participa en el
programa ‘Talent creatiu
i empresa’ del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya,
on es demanen projectes
que integrin aquestes
noves tecnologies de fabricació.

Els alumnes de l’Escola d’Art i Disseny participaran en un taller de
fabricació digital. / Ajuntament

www.diariderubi.com

13

14

Agenda
Cultural

·········································
Dissabte
14 de novembre

·········································
Dimecres
18 de novembre

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal
de productes de segona
mà.
A les 10.30 h a la plaça del
Mercat.

Formació empresarial: ‘Emprendre, de la idea a l’empresa’
A les 9.30 h en línia (alv@
ajrubi.cat o 93 588 70 00
ext. 1437).
Org. Oficina de Serveis a
l’Empresa (OSE).
Cal inscripció prèvia.

·········································
Dimarts
17 de novembre
Formació empresarial: ‘YouTube i vídeo de màrqueting per a negocis’
A les 9.30 h en línia (alv@
ajrubi.cat o 93 588 70 00
ext. 1437).
Org. Oficina de Serveis a
l’Empresa (OSE).
Cal inscripció prèvia.
Taller de Teatre comunitari
A càrrec de Creactiva Educadors.
A les 19 h en línia (93 699 84
53 o b.rubi.mmt@diba.cat.
Cal inscripció prèvia.
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Exposicions
Dues mirades
Fotografia de Mercà Ramírez i pintura de Magda
Cano. Fins al 31 de gener a
l’Espai Expositiu de l’Antiga
Estsació.
100 anys de l’arribada del
tren a Les Fonts
Fins al 17 de novembre a
l’Auditori Vallhonrat. Org.:
GCMR-CER.
Cent anys d’història del

Celler Cooperatiu
Mostra vinculada a l’activitat vinícola i la rehabilitació
en equipament cultural de
l’antic Celler Cooperatiu.
Fins al 20 de desembre al
Celler.
Rubí Rock
Mostra fotogràfica de Joan
Díez sobre grups de rock
dels anys 80 relacionats
amb Rubí. Fins al 20 de
desembre al Castell.

·········································
DiUMENGE
22 de novembre
Dia de Santa Cecília
Concert en directe per celebrar el dia de Santa Cecília.
A càrrec dels professors
de l’Escola de Música Pere
Burés.
A les 18.30 h a través del
Canal de Youtube de l’Ajuntament de Rubí.

* L’aforament és limitat. És obligatori l’ús de mascaretes
i mantenir la distància de seguretat. Es recomana visites
individuals o en grups de màxim sis persones residents
a la mateixa llar.

música

L'Escola de Música celebra Santa
Cecília amb un concert en línia i
una activitat a les escoles

Cartell promocional de l’activitat.

L'Escola de Música Pere
Burés prepara dos espectacles en línia coincidint
amb el dia de Santa Cecília,
patrona dels músics, que
es commemora el 22 de
novembre. L'objectiu de
les dues propostes és dur a
la ciutadania la celebració
respectant les actuals restriccions sanitàries.
El primer espectacle es
dirigeix exclusivament a les
escoles de Rubí. L'Escola de
Música Pere Burés promou
la transmissió de l'obra
'Contes de la Mediterrània',
interpretada pel professorat
de l'escola en col·laboració
amb la companyia L'este-

nedor teatre. 'Contes de la
Mediterrània' té una durada
aproximada d'entre 30 i 40
minuts i l'alumnat el podrà
seguir el 20 de novembre
a les 11 h a través d'una
emissió dirigida als centres
de primària de la ciutat. La
proposta inclou música en
directe i titelles i està recomanada per alumnes entre
P3 i 6è.
El mateix dia, a les 18.30
h, en obert a tota la ciutadania, el professorat de
l'escola oferirà un concert
de música en directe de
diferents estils a través del
canal de Youtube de l'Ajuntament de Rubí. / DdR

Esports
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esport | covid-19

excursionisme | marxa

Els clubs esportius viuen la situació
d’aturada sanitària amb resignació

Més de 700 persones
s’han inscrit a la Marxa
Familiar del CER

de pandèmia i que, a més, hi
ha infants amb necessitats
especials que necessiten
continuar amb les seves
rutines. Per la seva banda,
el Veinti recorda que tots
els jugadors, famílies i cos
tècnic tenien moltes ganes
de començar la temporada
per oblidar-se una mica de
la situació sanitària i poder
gaudir del futbol.

Redacció

L’evolució epidemiològica de
la covid-19 va portar a les autoritats sanitàries a decretar
l’aturada de totes les competicions catalanes a finals
d’octubre. Dues setmanes
més tard, la mesura s’estenia
també als entrenaments i les
instal·lacions esportives van
quedar tancades.
La notícia va ser com una
gerra d’aigua freda per a tots
els clubs i entitats esportives,
la majoria dels quals no feia
ni un mes que havien començat la competició oficial
després de l’aturada general
del març. Ara mateix, encara
no se sap quan podran reprendre les seves activitats
els clubs i entitats del món
de l’esport.
En la seva majoria, els
clubs s’han pres aquesta
nova restricció amb resignació, però consideren que
les activitats esportives són
segures i que s’estaven complint estrictament els protocols per minimitzar els
contagis.
Des del Cent Patins, on
només poden jugar els equips
sèniors que disputen competicions nacionals, entenen i
respecten les restriccions si
aquestes han de servir per
reduir els contagis, però destaquen que estaven duent a
terme uns protocols molt exhaustius en els entrenaments
i en els partits i assenyalen
que no han tingut cap cas de
contagi al club.
També el Juventud 25 de
Septiembre respecta la decisió de les autoritats, però asseguren que han fet un esforç

Les instal·lacions municipals estan tancades. / Cedida

molt gran per mantenir grups
bombolla, controls i mesures
de seguretat. Defensen que
el futbol és una activitat
esportiva ben gestionada i
controlada i que podria continuar fent la seva activitat,
igual que les escoles.
Més crític s’ha mostrat
el Club Balmes, que lamenta
que després d’invertir en
elements per garantir la seguretat dels esportistes i de
complir estrictament amb
les mesures de seguretat el
resultat torni a ser el tancament. Destaquen que no
han tingut cap cas de contagi
i que les mesures eren molt
estrictes: presa de temperatura, higiene de mans i
peus, distància de seguretat,
grups estables, desinfecció
periòdica, vestidors tancats,
ús de la mascareta en els
entrenaments, etc.
Perjudicis econòmics
Un dels temes que més preocupen a les entitats esportives és el perjudici econòmic
que comporta aquest segon
tancament de les activitats,
que pot afectar a la supervivència de les entitats.

A Arquers Rubí, el primer
confinament els va provocar
una davallada important de
socis, tot i que a principis
de temporada hi va haver
un repunt, especialment
per tractar-se d’un esport
a l’aire lliure que ofereix
més garanties de seguretat.
Però amb aquesta segona
aturada l’entitat veu el futur
molt fosc.
El Cent Patins, que ja
tenia una situació econòmica
delicada abans de la pandèmia, s’està ressentint molt,
especialment perquè no
poden fer activitats com els
grups d’hoquei a les escoles.
I en el cas del 25 de Septiembre, reconeixen que és
un cop dur econòmicament,
ja que com a club de barri
no poden obligar les famílies
a pagar les quotes i, a més,
tampoc podran ingressar
diners per les lluminetes ni
per la loteria de Nadal.
Els clubs, d’altra banda, també reivindiquen la
importància de l’esport en
la societat. El Club Balmes
defensa que precisament
l’esport ajuda de forma directa a afrontar aquesta situació

Manca de suports
Una de les queixes dels clubs
és la manca de suport de les
administracions. Arquers
Rubí critica que aquestes no
estan ajudant el club, ni les
locals, ni les autonòmiques
ni les estatals. Tot i que comprenen que hi ha necessitats
més urgents de l’àmbit sanitari o social, consideren que
els responsables polítics no
poden sortir públicament a
dir que donaran suport als
clubs i després no fer res. En
el mateix sentit es mostra el
Club Balmes, que lamenta
que el món de l’esport estigui
abandonat i explica que en el
seu cas només han comptat
amb el suport de les famílies
i de l’Escola d’Entrenadors de
Taekwondo. També té aquesta opinió el Venti, que critica
que ni la Federació Catalana
de Futbol ni l’Ajuntament
s’han posat en contacte amb
ells. Pel que fa al Cent Patins,
ha rebut el suport del consistori per organitzar i garantir
la seguretat dels partits de
la categoria sènior i també
amb el suport de la Federació
Espanyola de Patinatge. En
canvi, de la resta d’administracions no en saben res.

La Marxa Familiar, que substitueix la tradicional Marxa
Infantil de Regularitat, està
tenint molt èxit i ja s’han
inscrit 190 grups amb 722
participants. Es tracta d’una
iniciativa del Centre Excursionista de Rubí que busca
mantenir la seva activitat
després que la Marxa Infantil no es pugui celebrar per
la situació sanitària i s’hagi
ajornat fins a l’any vinent.
De fet, algunes escoles ho
han inclòs com una activitat
per a diferents cursos.
L’activitat consisteix a
fer un recorregut en grups
de màxim 5 persones fins
al 29 de novembre. Les

inscripcions estan obertes
a través del web www.
rubicer.cat fins al 15 de
novembre, on també s’explica el funcionament de
l’activitat.
El Centre Excursionista de Rubí ha marcat un
itinerari que surt del camí
que puja a Can Xercavins,
segueix per Can Ramoneda,
el torrent del Mut i fins a
Can Roig. A la font de Can
Roig és obligatori fer-se
una fotografia que s’enviarà al CER per poder tenir
un obsequi. De tornada, el
camí passa per Sant Muç,
l’Sportennis i finalitza a Can
Xercavins. / DdR

Es pot participar en l’activitat fins al 29 de novembre. / Cedida

Últims dies
per participar
al sorteig
del Talonari de Rubí
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Ofertes i
promocions
exclusives
a la teva
butxaca

El sorteig es farà quan
la situaciò sanitària ho permeti,
més informació al Diari de Rubí,
www.diariderubi.com
i a les xarxes socials

