
WWW.DIARIDERUBI.COM

 Divendres, 19 de juny de 2020 - Núm. 1.289

Comença la represa
«Hem de pensar que som una de les fulles d’un arbre, i l’arbre és tota la humanitat. No podem viure sense els altres, sense l’arbre» (Pau Casals, músic català del s. XX).
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rEDAcciÓ

-Amb la desescalada el comerç ha 
pogut apujar persianes, però amb 
restriccions. com estan fent front 
a aquesta situació?
- Hem pres totes les mesures de 
protecció necessàries tant per a 
nosaltres com pels nostres clients, 
volem que se sentin segurs i que 
prioritzin el comerç, així com el 
sector serveis i de restauració, de 
proximitat a l’hora de realitzar les 
seves compres, ja que som els que 
generem major ocupació de la ciu-
tat, potenciem l’economia local i per 
sostenibilitat.
-com veuen el futur immediat?
- Ens trobem en una situació sen-
se precedents, que pot provocar 
tancaments i la destrucció de llocs 
de treball a curt i mitjà termini. El 
govern català va afirmar al maig 
que un 30% dels comerços ho 
tenien molt difícil per sobreviure. 
És una situació molt complexa i cal 
destinar recursos als sectors més 
afectats per la crisi, els autònoms 
i petits empresaris. El petit comerç 
ha hagut de tancar assumint grans 
pèrdues i això genera incertesa i 
frustració. Per això demanem a 

les administracions, a totes, ajuts 
urgents per al comerç local, serveis 
i petita empresa. No ens podem 
permetre perdre el nostre teixit 
comercial i econòmic.
-creu que els comerciants rubi-
nencs s’han adaptat bé a la situ-
ació?
- Nosaltres estem en una lluita in-
tensa per adaptar-nos i reinventar-
nos, ja que totes les regles de joc 
estan canviant i crec que les admi-
nistracions posaran de la seva part, 
esperem que arribin a temps...
- la venda per internet o les entre-
gues a domicili eren poc habituals 
al comerç local, però durant les 
darreres setmanes, molts han co-
mençat a oferir aquest servei. creu 
que es podrà mantenir?
-Aquests canvis ja s’estaven pro-
duint, però l’aparició d’aquesta 
pandèmia ho ha accelerat tot, hi 
ha establiments que estaven més 
preparats que d’altres, però ens 
hem hagut de posar les piles. Ens 
hem unit amb entitats de diferents 
municipis de Catalunya per a la cre-
ació d’un directori que ens permetia 
la venda electrònica amb lliurament 
a domicili. Aquest directori ens ha 
evidenciat la importància de treba-

llar en la digitalització dels nostres 
comerços i estem treballant per 
crear un Market Place que s’ajusti 
a les necessitats tant del comerç de 
proximitat com de la nostra cliente-
la. El futur passa per botiga física i 
venda en línia.
-com ha ajudat comerç rubí als 
comerciants durant aquestes set-
manes?
-Hem estat en tot moment units, 
compartint contínuament infor-
mació i donant suport en dubtes 
i preocupacions que sorgien. Vull 
destacar que durant la pandèmia 
hem crescut. També hem tingut 
reunions periòdiques amb l’Ajunta-
ment, hem fet una compra conjunta 
d’EPIS i es va fer la distribució de 
mascaretes amb el lema ‘Encanta’t 
de tornar-te a veure’, amb un gran 
somriure dibuixat, ja que és el que 
volem, que sapiguen que estem 
encantats de retrobar-nos.
-Què cal a rubí per reforçar el teixit 
comercial?
-Per enfortir l’economia local està 
clar que hem de romandre units, 
ser positius i acceptar aquesta nova 
situació, reinventar-nos i endinsar-
nos en les noves formes de venda. I 
sempre prioritzant la relació amb els 

clients i oferint un tracte personalit-
zat. Això marcarà la diferència.
-com valora la resposta de l’Ajun-
tament a aquesta crisi, les mesures 
específiques per al comerç local? 
-Bé, en principi bé, però ja se sap 
que l’administració és lenta i els 
canvis s’estan produint a gran ve-
locitat... Estem a l’espera dels ajuts 
directes als comerços per tal de fer 
front a la crisi, que sabem que aviat 
es farà públic. A més s’està prepa-
rant una campanya de comunicació 
per conscienciar de la importància 
de col·laborar amb l’economia local 
i consumir en els establiments de 
Rubí. Una altra iniciativa és la crea-
ció de xecs regal per a la ciutadania 
per gastar-los en comerç local....
- la crisi del coronavirus marcarà un 
abans i un després pel comerç?

- Sí, aquests canvis ja s’estaven 
produint abans, però més pausa-
dament, però la covid-19 ho ha 
accelerat tot. Els grans distribuïdors 
han augmentat les vendes expo-
nencialment i és que ells juguen 
en un altre nivell, això provocarà 
que molts comerços tradicionals 
vegin les seves vendes reduïdes i 
alguns es quedaran pel camí. Tot i 
això, malgrat la preocupació, som 
optimistes. A més, creiem que el 
tancament dels comerços durant 
aquests mesos també ha servit per 
posar en valor la importància que 
té el comerç per tal de revitalitzar 
la nostra ciutat. Convidem a tots 
els comerços de Rubí, serveis o 
restauració a formar part de la 
nostra associació, ara més que mai 
és important treballar junts.

“No ens podem permetre perdre el 
nostre teixit comercial i econòmic”

MiQuEl OrtuÑO, PrESiDENt DE cOMErÇ ruBÍ

Miquel Ortuño, president de comerç rubí, ens parla de com afronta el comerç 
rubinenc la situació actual arran de la crisi sanitària pel coronavirus. / Arxiu



Alentiment en el contagi de 
coronavirus a Rubí durant 
la darrera setmana

REDACCIÓ

L’evolució de l’epidèmia a la 
ciutat sembla que comença 
a remetre després que du-
rant la darrera setmana no 
s’hagi diagnosticat cap cas 
positiu i s’hagin detectat 
133 sospitosos. Aquestes da-
des contrasten amb les dels 
darrers mesos, però també 
amb les de principis de juny, 
quan la ciutat va superar els 
3.000 casos entre positius i 
sospitosos.

Els casos positius són 
aquells detectats per una 
prova, mentre que els sos-
pitosos els diagnostica un 
facultatiu atenent els símp-
tomes que presenta. A Rubí, 
fins aquest dimecres s’havien 
diagnosticat 542 casos de 
positius, dels quals 491 han 
estat diagnosticats amb una 
prova PCR, la més fiable, 19 
amb un test ràpid i 32 amb 
una prova ELISA, que no 
només detecta si la persona 
té la malaltia, sinó també 
els anticossos per saber si 
ha estat malalt durant els 
darrers mesos. Del total de 

positius, 334 són dones i 208 
són homes.

Pel que fa als casos sos-
pitosos, hi ha 2.851 rubi-
nencs en aquesta situació, 
dels quals 1.814 són dones i 
1.037 són homes. En total a 
la ciutat hi ha 3.393 casos de 
coronavirus entre positius i 
sospitosos.

Pel que fa a les dades de 
mortalitat municipals aques-
tes no s’han facilitat. Segons 
la Generalitat de Catalunya, 

al Vallès Occidental han mort 
des de l’inici del brot epidè-
mic 1.414 persones, de les 
quals 5 morts s’han produït 
durant la darrera setmana. Es 
tracta de la tercera comarca 
amb més mortalitat per co-
ronavirus de Catalunya per 
darrere del Barcelonès i el 
Baix Llobregat.
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Evolució entre l’11 i el 17 de juny
NOUS POSITIUS NOUS SOSPITOSOS
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A Rubí hi ha 
detectats 
3.393 casos 
entre positius i 
sospitosos

la Generalitat fixa les normes 
que regiran a partir d’ara
REDACCIÓ

Les regions sanitàries de Bar-
celona, Metropolitana Sud i 
Metropolitana Nord –la que 
correspon a Rubí– i Lleida 
només han estat 24 h en la 
fase 3 de la desescalada pel 
confinament del coronavirus. 
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, va presentar ahir 
dijous al migdia les mesures 
del decret que regirà la fase 
de represa a Catalunya, com 
l’ha anomenat el govern ca-
talà, que ja ha recuperat les 
competències.

A partir d’aquesta mitja-
nit, tota Catalunya ja estarà 
en aquesta nova etapa de 
represa o nova normalitat, 
com li diuen des del govern de 
Pedro Sánchez. D’entrada, l’ús 
de mascaretes per als majors 
de 6 anys, la distància de se-
guretat d’1,5 m i la higiene de 
mans continuaran sent claus 
en aquesta etapa.

Pel que fa als aforaments, a 
partir del 25 de juny no es mar-
caran percentatges i aquests 
seran els que permetin garan-
tir una distància interpersonal 

de seguretat, tant en espais 
tancats com a l’aire lliure. Fins 
aquella data, hi ha un període 
d’adaptació per a l’hostaleria, 
que poden continuar amb els 
criteris de la fase 3, un 50% 
d’aforament en interiors i un 
75% en exteriors.

En les trobades familiars 
i socials, es poden celebrar 
reunions i activitats socials, in-
cloent-hi la pràctica esportiva 
no professional, sempre que 

no es generin aglomeracions 
ni se superin les limitacions 
d’aforament que s’estableixin. 
Es recomanen les trobades 
a l’aire lliure per sobre dels 
espais tancats i que, en la 
mesura del possible, s’intentin 
mantenir grups de contacte 
estables.

També es reobriran parcs 
infantils, però sense oblidar les 
recomanacions de mascaretes 
i distància.

la desescalada ha permès recuperar certa normalitat. / Arxiu

NOVES MESuRES
- A partir del 25 de  juny no hi 
haurà un màxim d’aforaments, 
sinó que aquest quedarà fixat 
per l’obligatorietat de mantenir 
una distància d’1,5 m entre 
persones o de 2,5 m2 per per-
sona en un espai. Fins aquest 
dia, hi haurà una adaptació 
amb un aforament a bars del 
50% a l’interior i del 75% a 
l’exterior.

-És obligatori l’ús de mascareta 
a partir de 6 anys quan no es 
pugui mantenir la distància de 
seguretat d’1,5 m i sempre en 
els mitjans de transport públic.

-No es poden mantenir distàn-
cies inferiors a 1 m en espais 
tancats si no és que hi ha un 
contacte proper de forma 
habitual.

-Es poden celebrar trobades 
socials i activitats, però evitant 
les aglomeracions. S’aconsella 
fer-les a l’aire lliure i amb grups 
de contacte estables.

-Obriran els parcs infantils, 
però respectant la distància de 
seguretat.

-Es poden organitzar fires i 
actes sempre que es pugui 
respectar la distància.
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L’Ajuntament ofereix a la Generalitat edificis 
municipals per poder fer classes o extraescolars
rEDAcciÓ

L’Ajuntament de Rubí i el 
Departament d’Educació 
s’han reunit de forma te-
lemàtica per abordar com 
ha de ser el retorn a les 
escoles de cara al curs 
2020-2019. En la trobada, 
en la qual han participat el 
conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, i l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, 
s’han analitzat les dues 
variables que marcaran 
el retorn a les aules: la 

necessitat de mantenir la 
distància interpersonal als 
centres educatius i la vo-
luntat de garantir que tots 
els infants puguin seguir, 
si és necessari, el curs de 
forma telemàtica.

Durant la trobada, el 
consistori s’ha compromès 
a compartir els edificis de 
titularitat municipal per 
assegurar que tot l’alumnat 
pugui accedir tant a les 
classes com a les activitats 
extraescolars. L’Ajuntament 
posarà a disposició del De-

partament d’Educació edi-
ficis municipals que puguin 
ser útils a les escoles, men-
tre que la conselleria farà el 
mateix amb els edificis dels 
instituts de secundària.

El conseller ha explicat 
a l’alcaldessa el pla de digi-
talització de la conselleria, 
que preveu que el 100% 
de l’alumnat tingui accés 
a Internet i a tauletes. Per 
minimitzar la bretxa digital 
i garantir que tots els alum-
nes disposen de les eines 
necessàries per seguir el 

curs escolar des de casa, 
l’Ajuntament ha adquirit 
130 connexions a Internet 
i 59 tauletes.

Durant aquests dies, 
l ’alcaldessa, juntament 
amb el regidor d’Educació, 
Víctor García, han visitat els 
centres educatius que han 
reobert i que reben alum-
nes de forma voluntària per 
tal de rebre impressions 
dels equips directius de 
cada centre sobre l’adapta-
ció als nous requeriments 
sanitaris.

El curs passat es van tramitar 2.306 sol·licituds, de les quals es van 
aprovar 1.795 beques. / Arxiu

Un grups d’alumnes de Maristes 
desenvolupa una aplicació per 
localitzar les mascotes perdudes
Un grup d’estudiants de 4t 
d’ESO de Maristes Rubí ha 
desenvolupat un projecte 
que té com a objectiu facilitar 
la localització de les masco-
tes perdudes a través d’eines 
digitals. Porta per títol ‘Find-
MyPet’ i ha guanyat el segon 
premi al millor web de parla 
no catalana de la Fundació.
CAT d’entre les 500 iniciatives 
presentades.

El projecte que van pre-
sentar al concurs els alumnes 
de Maristes és una web 
per ajudar les persones que 
hagin perdut les seves mas-
cotes i per rescatar animals 
abandonats. Però els estu-
diants no han volgut que el 
projecte es quedi únicament 
en un portal web i també han 
implementat una aplicació 
digital. Així, a través de ‘Find-
MyPet’, les persones que tro-
bin una mascota abandona-

da o perduda poden accedir 
a l’aplicació i comunicar-ho. 
A través de la geolocalització, 
la persona que hagi perdut 
l’animal pot veure si alguna 
persona propera ha trobat 
la mascota. L’aplicació es pot 
descarregar tant per a mòbils 
Android com iOS.

L’aplicació ha estat se-
leccionada com a finalista 

del concurs de desenvolupa-
ment d’aplicacions de l’em-
presa Mobile World Capital. 
El guanyador es donarà a 
conèixer el 17 de juny en una 
cerimònia que es podrà se-
guir en directe pel web www.
findmypet.cat. / DdR

Ja es poden sol·licitar les beques menjador 
pel curs escolar 2020-2021
rEDAcciÓ

Les famílies que vulguin 
rebre una beca menja-
dor escolar durant el curs 
2020-2021 poder fer la seva 
sol·licitud fins al 3 de juliol. 
El document s’haurà de tra-
mitar de forma telemàtica a 
través de la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament.

Els ajuts de menjador 
escolar els atorga el De-
partament d’Educació a 
través del Consell Comarcal 
i estan adreçats als alumnes 
de centres d’ensenyament 
obligatori i de segon cicle 
d’educació infantil. Una de 
les novetats d’aquest any 
és que s’ha incrementat el 
percentatge d’ajut garantit 
del 50% al 70%, tot i que 
aquest augment està condi-
cionat per la disponibilitat 
pressupostària, i s’han aug-
mentat els llindars de renda 
dels membres de la unitat 
familiar. També ha augmen-
tat el preu màxim del cost 
del servei fins als 6,33 euros 

per alumne i dia.
Per tramitar de forma 

electrònica la sol·licitud 
caldrà disposar de certificat 
electrònic o bé estar donat 
d’alta al servei idCAT mòbil. 
Per als qui no tinguin la pos-
sibilitat de signar electròni-
cament el formulari, també 
poden lliurar-lo signat a mà 
a través de qualsevol oficina 
de Correus a partir d’aquest 
dilluns. El formulari s’haurà 
de fer arribar a Serveis Soci-
als de l’Ajuntament de Rubí, 

c. General Prim, 32-35, 2a 
planta, 08191, Rubí. A més, 
el formulari es podrà lliurar 
de forma presencial al cen-
tre escolar de referència de 
cada alumne sense necessi-
tat de cita prèvia a partir del 
22 de juny.

L’Ajuntament ha posat a 
disposició de la ciutadania 
el telèfon 93 588 70 00, 
extensions 4114 i 4106, 
per orientar als ciutadans 
que hagin de fer aquest 
tràmit. També habilitarà 

un servei que es posarà en 
marxa a partir del 30 de 
juny a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania de Les Torres. 
Per accedir, caldrà reservar 
hora a partir del 25 de juny 
trucant al telèfon 674 648 
435. Aquest servei servirà 
per donar un suport ex-
traordinari a les famílies: 
“Hem pensat que calia 
garantir al màxim l’acom-
panyament de les famílies”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez.

El curs passat es van 
tramitar 2.306 sol·licituds 
d’ajuts menjador del Con-
sell Comarcal, d’aquests, 
se’n van acabar aprovat 
1.795, dels quals 456 eren 
amb una subvenció del 
100%. L’import total dels 
ajuts va ser de 187.338,80 
euros. Pel que fa a l’Ajun-
tament, va atorgar 264 
beques, de les quals 30 
van ser del 100%. El cost 
assumit per l’administració 
local va ser de 88.889,90 
euros.

‘Encara poden donar molt de joc!’, 
campanya de recollida de joguines 
per a famílies sense recursos
L’Ajuntament fa una crida 
a la ciutadania perquè col-
labori amb la campanya 
Encara poden donar molt 
de joc!, per recollir jogui-
nes per als infants de les 
famílies de la ciutat més 
afectades per la crisi de la 
covid-19. Els rubinencs i 
rubinenques que vulguin 
participar poden portar 
aquelles joguines que ja no 
fan servir a la deixalleria de 
Cova Solera o a qualsevol 
punt de la Deixalleria mòbil 
fins al 7 de juliol.

Durant l’any, el Servei 
Educatiu de Residus promou 
la reutilització de joguines 
que encara estan en bon 
estat i que ja no es fan servir. 

Encara poden donar molt 
de joc! és un projecte de 
prevenció de residus que 
evita que una gran quanti-
tat de recursos que encara 
tenen vida útil vagin a parar 
a l’abocador. El material re-
copilat es destina a entitats 
socials de la ciutat que el 
distribueixen entre aquelles 
famílies amb pocs recursos 
que tenen infants al seu 
càrrec. Abans de lliurar les 
joguines, l’Ajuntament les 
desinfectarà degudament. 
Les joguines de segona mà 
han d’estar en bon estat i 
no han de ser ni bèl·liques 
ni sexistes. Per raons d’higi-
ene, no es poden acceptar 
peluixos. / DdR

El projecte opta 
a un premi de 
l’empresa Mobile 
World Capital
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L’Ajuntament habilita la plata baixa de l’edifici 
consistorial per presentar al·legacions a Can Balasc
rEDAcciÓ

A finals de 2019, el Servei 
de Prevenció i Avaluació 
Ambiental d’Activitats de la 
Generalitat de Catalunya va 
notificar a l’Ajuntament la 
proposta de resolució pro-
visional perquè l’empresa 
Arrins, SL pugui exercir l’acti-
vitat del dipòsit controlat de 
residus no perillosos, ubicat 
a Can Balasc. D’acord amb 
el que estableix l’article 27 
de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de Prevenció 
i control ambiental de les 

activitats, s’ha informat de 
la proposta de resolució 
provisional a les persones 
interessades que consten a 
l’expedient. Aquests dispo-
sen de 15 dies ─a comptar 
des de la data de notifica-
ció─ per presentar les al·
legacions i documents que 
considerin oportuns.

Les al·legacions es po-
den presentar de forma 
telemàtica, mitjançant una 
instància genèrica; a tra-
vés de Correus (presentant 
el registre administratiu) 
i presencialment a l’OAC 

del centre, demanant cita 
prèvia.

Davant el fet que moltes 
persones s’estan trobant 
que les cites que es donen 
a l’OAC són pel juliol, ja fora 
de termini, l’Ajuntament ha 
atès les peticions de la plata-
forma Rubí sense abocadors 
i addicionalment també 
es poden presentar les al·
legacions presencialment, 
i de forma individual, a la 
consergeria de l’Ajuntament, 
per al posterior registre per 
part de l’OAC. Aquest tràmit 
es pot realitzar de dilluns a 

Durant pràcticament tota l’obra es mantindrà el doble sentit de circulació. / Ajuntament

divendres de 9 a 14 h.
D’altra banda, i tal com 

demanava Rubí sense abo-
cadors i l’Associació de Fa-
mílies d’Alumnes del Rivo 
Rubeo, s’ha convocat una 
reunió de la Mesa d’abo-
cadors per al dijous 25 de 
juny.

Cal recordar que durant 
el confinament, la platafor-
ma i el veïnat de l’abocador 
han denunciat un increment 
considerable de trànsit de 
camions a Can Balasc i a Can 
Carreras i activitat a l’extrac-
tiva Tejala.

Es reprenen les obres per millorar l’accessibilitat 
al carrer Mare de Déu de Lourdes
rEDAcciÓ

Les obres d’urbanització del 
carrer Mare de Déu de Lour-
des han tornat a començar 
aquesta setmana després 
que al març es van aturar 
amb motiu de l’epidèmia de 
coronavirus. 

Amb el projecte, que 
està inclòs al Pla d’inversions 
financerament sostenible, 
l’Ajuntament pretén millo-
rar l’accessibilitat del tram 
comprès entre els carrers 
Sant Gaietà i Madrid amb 
el soterrament de la línia 
de baixa tensió existent. 
També es millorarà la seva 
accessibilitat ampliant lleu-
gerament les voreres.

D’altra banda, s’ha reno-
vat la conducció de xarxa po-
table, es millorarà el ferm de 
la calçada, s’instal·larà nou 
enllumenat públic, es col·
locaran bancs i papereres i 
es plantaran 13 tarongers.

Les obres van a càrrec 
de l’empresa Conspai per 

un import de 246.477,56 
euros. Durant pràcticament 
tota l’actuació, es mantindrà 
el doble sentit de circulació 

al carrer de la Mare de Déu 
de Lourdes, tal com estava 
previst inicialment, tot i que 
s’haurà de tallar més enda-

vant quan es duguin a terme 
unes tasques específiques. 
Es preveu que les obres 
acabin a finals d’estiu.

El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes 
(MPPD) de Rubí tornarà a 
sortir al carrer per repren-
dre les assemblees obertes 
i les concentracions a partir 
del dimarts 23 de juny a 
les 10.30 h a la plaça Pere 
Aguilera.

L’acte comptarà amb la 
participació de Rubí Sanitat, 
que està fent gestions per 
intentar que un representant 
de cadascun dels Centres 
d’Atenció Primària de Rubí 

i una treballadora de l’Hos-
pital de Terrassa puguin ex-
plicar la situació actual i fer 
una valoració de tot el que 
ha passat durant els darrers 
mesos.

També està previst que 
es llegeixi un manifest amb 
propostes per tal de ser votat 
per l’assemblea i hi haurà 
intervencions obertes per 
part dels assistents. Serà la 
primera mobilització dels 
pensionistes des de l’inici de 
l’estat d’alarma. / DdR

Els pensionistes tornaran a 
manifestar-se el 23 de juny
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L’Ajuntament promou una ruta 
de tapes del 9 al 19 de juliol
REDACCIÓ

Rubí � ndrà una nova ruta 
de tapes entre el 9 i el 19 
de juliol. L’Ajuntament de 
Rubí, a través del servei 
de Comerç, promou un 
circuit gastronòmic sota 
el nom ‘Anem de tapes! 
Vens?’ a través del qual els 
restauradors oferiran tapa i 
beguda per 2,5 euros i mig. 
La inicia� va és una manera 

de donar suport al sector 
dels bars i restaurants locals 
que han hagut de tancar 
els establiments durant 
gairebé tres mesos a causa 
de l’emergència sanitària 
originada per la pandèmia 
de coronavirus. Els restaura-
dors que vulguin par� cipar 
poden inscriure’s enviant un 
correu a apg@ajrubi.cat fi ns 
al 22 de juny.

La inicia� va segueix l’èxit 
de la proposta ‘De tapes per 
la fi ra’: el consistori facilita-
rà la comunicació de l’esde-
veniment i crearà un mapa 
amb totes les propostes de 
tapa dels restauradors que 
es podrà consultar al web 
municipal i a les xarxes so-
cials de l’Ajuntament.

A diferència de la ruta 
de l’octubre, no hi haurà 
competició entre els res-
tauradors i no s’escollirà 
la millor tapa. “Aquesta 
ruta sorgeix per impulsar 
el consum als bars i restau-
rants de la ciutat, un sector 
importan� ssim per la ciutat 
que amb mo� u de la covid-
19 ha fet molts sacrificis 
pel bé comú”, assenyala 
l’alcaldessa de la ciutat, Ana 
M. Mar� nez.

‘Rubí, On visc, On compro. 
Vens?’
La proposta de ruta gastro-
nòmica s’emmarca en una 
nova edició de la campanya 
‘Rubí, on visc, on compro’, 
que des de l’any 2014 pro-
mociona el comerç local i 
reforça  el sen� ment de per-
� nença de la ciutadania a 
través de diferents suports: 
vídeos, cartell, xarxes soci-
als i anuncis als mitjans.

Amb la desescalada des-
prés del confi nament pel co-
ronavirus, els establiments 
comercials i de restauració 
tornen progressivament a 
l’activitat, seguint les di-
rectrius de les autoritats 
sanitàries. 

En aquest context, l’Ajun-
tament promou una nova 
campanya ‘Rubí, On Visc, 
On compro’ que convida a 
la ciutadania a retrobar-se 
amb els seus establiments 
de confi ança. Amb l’afegitó, 
‘Vens?’, la inicia� va mostra 
com el teixit comercial de 
la ciutat s’ha adaptat a les 
noves exigències sanitàries 
a través de les imatges d’allò 
que dona autèn� c valor afe-
git als comerços de Rubí: les 
persones que hi treballen.

El Mercat i els restauradors
locals cuinen en directe a 
través de les xarxes socials
REDACCIÓ

Aprofi tant que els restau-
rants i els bars de la ciutat 
han pogut obrir, el Mercat 
Municipal ha iniciat una col-
laboració amb els restaura-
dors de la ciutat que també 
són clients del Mercat per 
tal de donar-los suport. Es 

Imatge de la campanya de promoció del comerç local. / Ajuntament de Rubí

tracta d’uns audiovisuals 
que es poden veure a tra-
vés de les xarxes socials i 
que consisteixen a cuinar 
receptes dels restaurants 
locals sota el � tol ‘Avui cui-
nem amb’.

El dimecres de la set-
mana passada, el cuiner 
del restaurant l’Artesana, 
Pau Barceló, va oferir el 
primer directe a través de 
l’Instagram del Mercat i 
de l’Artesana. Aquest di-
mecres ha estat el torn del 
restaurant Villa Malquerida, 
mentre que el 22 de juny 
a les 18 h � ndrà lloc a Cal 
Gori i l’1 de juliol, a les 18 
h al restaurant El Cibulet. 
Està previst que en les pro-
peres setmanes es pugui 
incrementar el nombre de 
restaurants par� cipants en 
aquesta inicia� va.

A banda dels directes, 
el Mercat també penja els 
vídeos posteriorment al seu 
perfi l d’Instagram.
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Las Pizzas D’Herber 
inaugura en Rubí  
un nuevo local 
Las Pizzas d’Herber, fran-
quicia de pizzas de metro 
al horno de leña, ha abierto 
un local en Rubí. Con esta 
inauguración, Las Pizzas 
d’Herber suma 18 locales 
a su lista de restaurantes 
y apuesta por Rubí como 
nuevo punto de venta.

El establecimiento está 
ubicado en la calle General 
Prim, 33-35, frente a la pla-
za del Dr. Pearson y al lado 
del mítico Bar St. Patrick, 
y ofrece a los habitantes 
de Rubí sus más de 21 
combinaciones en pizzas 
al horno de leña. 

La filosofía de la ca-
dena es ofrecer pizzas 
que aportan un carácter 
atrevido, sabores únicos 
con nombres originales, 
materias primas frescas 
y de proximidad y lo más 
importante, cocinadas a 
300ºC en nuestros hornos 
de leña. 

Los enamorados de las 
pizzas pueden disfrutar 
de tamaños variados par-
tiendo del 1/4 de metro, 
½ de uno o dos sabores 
y 1 metro de dos, tres o 
cuatro sabores. Las pizzas 
pueden degustarse en su 

comedor interior finamen-
te decorado o bien en su 
maravillosa terraza al aire 
libre. 

Esta nueva apertura 
ilusiona al personal del 
establecimiento y espe-
ramos que también a los 
futuros clientes. 



El Vallès Occidental aprova un Pla de 
reconstrucció social i econòmica
rEDACCIÓ

El Consell d’alcaldies del Vallès 
Occidental ha aprovat aquest 
dimarts el Pla de reconstrucció 
de la comarca davant la crisi 
generada per la covid-19. A 
més dels representants locals, 
el Consell ha comptat amb 
representants de les entitats 
socials, econòmiques i univer-
sitats del territori.

El pla, aprovat per unani-
mitat, serà el full de ruta a se-
guir pel conjunt de la comarca 
per tal de poder reconstruir 
un territori on els Expedi-
ents de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) han afectat 
més de 93.000 persones i on 
una de cada tres persones 
assalariades es troba a l’atur o 
afectades per un ERTO.

Quatre són els eixos sobre 
els quals s’ha estructurat el 
pla: mesures transversals i ter-
ritorials, accions de protecció 
social, mesures de reactivació 
econòmica i de sostenibilitat i 
responsabilitat social.

La primera part del Pla 
recull mesures dels ajunta-
ments de la comarca que 
puguin ser llavor de noves 

propostes dirigides a reduir 
l’alt índex de precarietat, po-
bresa i desigualtat en àmbits 
com la fiscalitat, les llicències, 
la contractació pública i la 
digitalització i la connexió del 
territori. També destaca la 
proposta de Creació del Co-
mitè per la Sanitat del Vallès 
Occidental per tal de canalitzar 
les demandes i necessitats del 
sector, amb una participació 
activa dels ajuntaments, el 
Departament de Salut, els 
hospitals i residències de gent 
gran de la comarca. A més, 

estableix un front comú per 
la recerca de fons de finança-
ment europeus.

Mesures de protecció social i 
reactivació econòmica
El segon eix vol abocar esfor-
ços en els col·lectius que ho 
han passat més malament 
durant l’emergència sanitària: 
gent gran, infants, dones en 
situació de vulnerabilitat i fa-
mílies en situació de pobresa. 
Així, el Pla recull accions per 
reforçar els serveis socials, 
protegir els col·lectius més 

vulnerables i garantir que 
tinguin accés a les prestaci-
ons, posar eines per un nou 
model educatiu, donar suport 
a l’adaptació de serveis a les 
persones i impulsar polítiques 
d’habitatge.

Respecte a les accions de 
reactivació econòmica, en 
aquest tercer eix del pla es 
preveuen accions per acompa-
nyar la indústria, potenciar el 
comerç de proximitat, ajudar 
la restauració i l’hoteleria, 
actuar davant els ERTO i EROS, 
desplegar la digitalització i 
treballar per l’ocupació i la for-
mació pel treball. A més, s’està 
elaborant un Pla de reactivació 
econòmica que s’estructurarà 
en dues comissions comple-
mentàries: Indústria/innova-
ció i Comerç/Restauració, com 
a sectors amb un gran impacte 
de la crisi.

Pel que fa a la sostenibili-
tat i responsabilitat social, el 
Pla vol accelerar la transició 
ecològica en tots els àmbits a 
través d’un Pacte comarcal per 
a la transició ecològica i l’im-
puls a la creació d’una oficina 
de suport als ajuntaments cap 
a la transició energètica.

El Consell d’alcaldies s’ha celebrat de forma telemàtica.  / Cedida

Bon Preu ha inaugurat 
un Esclat a rubí

El grup Bon Preu ha inaugurat 
aquest dimecres un Esclat a 
la ciutat. El nou establiment, 
situat a la carretera de Molins 
de Rei, 75, té una superfície 
construïda de 3.058m2 a la 
planta comercial i 170 places 
d’aparcament. Disposa de 
carnisseria, xarcuteria-for-
matgeria, fruiteria i peixateria 
que ofereix servei de ‘Forn de 
cocció de peix i marisc’ per 
aquelles persones que vulguin 
endur-se el producte cuinat. 
També ofereix productes de 
decoració i equipament per a 
la llar a la secció de basar, així 
com drogueria i perfumeria. El 
supermercat, amb una inver-
sió de 9 milions d’euros, dona 
feina a 62 professionals, dels 
quals 34 són de Rubí.

La inauguració ha comptat 

amb la presència de l’alcal-
dessa, Ana M. Martinez, i el 
director general de Bon Preu, 
Joan Font. “Per nosaltres és 
importantíssim que els comer-
ços que s’implanten a la ciutat 
mantinguin la qualitat del 
nostre teixit comercial, i Esclat 
ho fa”, va apuntar l’alcaldessa. 
Pel director general de Bon 
Preu, “feia molt de temps que 
volíem estar presents a Rubí 
i no hem parat fins a trobar 
una ubicació adequada. Tenim 
Esclats a Terrassa, Sabadell i 
Sant Cugat, i arribar a Rubí ens 
permet donar servei als nom-
brosos clients que ens van 
començar a comprar aquest 
febrer a través del canal en 
línia, així com als rubinencs 
que encara no ens coneixen”. 
/ DdR

Esclat és a la carretera de Molins de Rei. / Ajuntament - Localpres
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L’AUP proposa crear un fons per a la infància de 500.000 € i 
que tots els ajuts es canalitzin amb targetes moneder
rEDACCIÓ

L’Alternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP) proposa a l’Ajun-
tament la creació d’un 
fons específic destinat a la 
infància, que es canalitzi a 
través de targetes mone-
der per tal de “garantir a 
les famílies que tenen in-
fants uns ingressos mínims 
per destinar-los a comprar 
menjar, material escolar, 
per destinar-lo a extraes-
colars, etc.”, ha explicat 

Marina Dolset, de l’AUP.
Es tractaria d’un fons 

desvinculat de Serveis So-
cials per no carregar més 
administrativament aquest 
departament i que s’esta-
bliria en funció de la renda 
de les famílies amb fills. El 
projecte ja està funcionant 
a Barcelona i es planteja 
amb uns barems similars 
que caldria acabar d’estu-
diar. Així, les famílies amb 
menors i amb ingressos 
inferiors als 900 o 1.000 
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euros rebrien 100 euros 
mensuals durant els nou 
mesos del curs escolar. Les 
famílies monoparentals 
tindrien una prestació de 
200 euros mensuals.

La proposta és que la 
transferència de diners es 
faci a través de targetes 
moneders per tal que les 
famílies puguin comprar 
els aliments directament 
o inscriure els seus fills a 

activitats extraescolars i, 
en cas que es faci un mal 
ús, retirar-la per al pròxim 
curs. “Les famílies podrien 
comprar al comerç local i 
podrien inscriure els seus 
fills en activitats extraesco-
lars fora de l’escola, espor-
tives, de dansa, d’idiomes, 
i, d’aquesta forma, acabar 
amb la segregació extraes-
colar”, apunta Dolset.

El fons tindria una do-

VR demana que es redacti un 
nou Pla Director de Polígons 
Veïns per Rubí (VR) presen-
tarà al Ple de juny una moció 
per redactar un nou Pla Di-
rector de Polígons, que hauria 
d’iniciar-se en el termini de 
sis mesos i hauria de comp-
tar amb la participació dels 
agents econòmics, polítics i 
socials. 

El Pla Director de Polígons 
actual es va presentar el 
setembre del 2014 amb un 
horitzó temporal fins al 2020 
i per això, VR considera que 
és hora d’elaborar un nou do-
cument per traçar l’estratègia 
als polígons industrials durant 
els anys vinents.

A Rubí, hi ha 11 polígons, 

dels quals 8 són anteriors als 
anys 90 i segons Veïns per 
Rubí l’antiguitat d’aquestes 
zones és un dels grans pro-
blemes. En un comunicat, 
VR creu que “són impres-
cindibles plans d’inversions 
ambiciosos. En els darrers 
anys s’han fet actuacions 
puntuals, però són absolu-
tament insuficients”. A més, 
considera que “els polígons 
han de presentar un estat 
adequat de conservació per 
fer-los atractius per a les 
empreses i, per tant, cal un 
manteniment periòdic i ben 
planificat, especialment de 
calçades i voreres”. / DdR

El moviment independentista 
torna a manifestar-se
L’Assemblea Nacional Ca-
talana i Òmnium Rubí van 
organitzar dimarts a la tar-
da una manifestació per 
demanar l’alliberament dels 
líders independentistes 
empresonats. Es tracta de 

la primera mobilització in-
dependentista des de l’inici 
del confinament. 

Els manifestants anaven 
amb mascareta i van guar-
dar la distància de segure-
tat. / DdR

tació de 500.000 euros 
anuals que es podrien ex-
treure d’altres partides no 
tan prioritàries: “Poden 
semblar molts diners, però 
la rebaixa de sous que 
plantejàvem des de l’AUP 
suposava un estalvi de 
830.000 euros i la instal-
lació del túnel de llum de 
l’any passat va costar això. 
És una qüestió de prioritzar 
i de voluntat política de 

com fer servir els diners 
públics de totes”.

D’altra banda, l’AUP 
també demana fer un canvi 
progressiu en les ajudes 
d’aliments i passar d’un 
model de banc d’aliments 
a targetes moneder, que 
permeten una major au-
tonomia a les persones 
per adquirir de forma nor-
malitzada els aliments que 
necessiten.

Imatge de la manifestació de dimarts. / ANC



Segons avancem en el desconfi nament i 
s’arriba al que s’ha batejat com a nova 
normalitat, es respira una certa calma 

entre la població. Les dades de persones mortes 
per la covid-19 han anat en descens i els cen-
tres sanitaris, després de la sobresaturació dels 
mesos anteriors, comencen a recuperar certa 
normalitat. Els carrers s’han tornat a omplir, 
les terrasses de bars i restaurants donen vida a 
la ciutat, els comerços i grans superfícies han 
aixecat persianes i s’olora l’estiu.

Però no podem oblidar un fet: el virus conti-
nua allà fora i la gran majoria de la població con-
tinua sent susceptible a un contagi. El risc d’un 
rebrot és real i tothom ha de ser conscient.

Aquests dies tenim un exemple molt clar, un 
rebrot a Pequín on s’ha detectat un centenar de 
nous casos. Si amb les mesures de protecció es-

Sentit comú
EDITORIAL
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tablertes pel govern xinès, el rebrot s’ha produït, 
hem d’encendre totes les alarmes i ser conscients 
que, malgrat que s’avança en recuperar la nor-
malitat, el virus continua viu i, ara per ara, no 
existeix una vacuna contra ell.

Hem d’aprendre a conviure amb el coro-
navirus, el que suposa exposar-nos el mínim 
possible a un contagi. No es tracta de viure amb 
por, sinó de ser prudents i de seguir les recoma-
nacions sanitàries, sense relaxar-nos.

En les darreres dues setmanes, el Ministeri 

de Sanitat ha comptabilitzat prop de 4.500 nous 
casos que de no ser controlats podrien suposar 
un important rebrot. La tasca de control de la 
cadena de contactes dels pacients infectats de 
moment està funcionant, però el que és més 
important és minimitzar el risc i apel·lar a la 
responsabilitat col·lectiva i individual per evitar 
una transmissió en cadena.

Les imatges de platges plenes de gent o 
de festes multitudinàries en els últims dies no 
parlen bé del sentit comú dels protagonistes. I és 

aquest el que, com sempre, hauria d’imposar-se. 
La gent ha de ser responsable de les seves acci-
ons, exactament igual que en qualsevol àmbit, 
però especialment quan es tracta de posar en 
perill la vida dels altres. El missatge fa setma-
nes que el sentim i és prou senzill: distància de 
seguretat, mascareta quan aquesta no es pugui 
mantenir i rentat de mans freqüent.

No se sap si es produirà un rebrot important, 
si serà a la tardor, com diuen alguns experts, 
no hi ha prou informació. Només sabem que 
és un virus que es contagia molt ràpidament, 
que està ben viu i que té capacitat per matar 
moltes persones. Segurament si fóssim més 
conscients de totes les persones que han perdut 
la vida pel coronavirus al planeta, seríem més 
conscients i tindríem més sentit comú. Entre 
tots ho podem fer.

ARTICLE D’OPINIÓ

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una 
nova crisi capitalista, que es diferencia de la del 
2008 en què no és el propi sistema el que fa 
fallida, si no que un element extern -la pròpia 
malaltia- ha obligat el sistema a fer una frenada 
d’emergència.

Administracions, sector econòmic i cadas-
cuna de nosaltres treballem per recomposar -i 
reinventar- les nostres vides. Però, seguint el fi l 
de les conseqüències d’aquesta recomposició, 
una de les coses concretes que ens trobem és 
que moltes persones no podran assumir el cost 
del seu habitatge durant les properes setmanes 
i mesos, com a mínim. I el problema és que no 
es tracta només d’una de les conseqüències de la 
COVID-19, sinó d’un plantejament estructural 

erroni segons el qual l’habitatge continua sent 
una mercaderia al servei del capital, i no un dret 
al servei de la ciutadania. Des del principi de la 
pandèmia, l’Ofi cina Local de l’Habitatge de 
Rubí ha seguit atenent via telefònica, la majoria 
de trucades al·legant problemes per pagar el 
lloguers dels seus habitatges.

El grup d’En Comú Podem al Parlament 
ja ha demanat al Govern de la Generalitat que 
s’impliqui i actuï davant la problemàtica de 
l’Habitatge. La setmana passada es posaven 
en marxa els ajuts per al pagament del lloguer 
per a famílies afectades econòmicament per la 
COVID-19; més de 14 milions d’euros fi nançats 
per govern de l’Estat, que la Generalitat només 
gestiona. Una setmana després, la mateixa Ge-
neralitat va aturar els ajuts, a l’espera de resoldre 
els expedients i veure si queden o no recursos 
econòmics. De moment, no sabem quantes 
famílies de Rubí han demanat els ajuts, ni la 

Aliances i recursos per garantir el dret a l’habitatge
Ànnia García Moreno
Regidora d’Habitatge
Ajuntament de Rubí 

Generalitat ha posat més diners per ampliar els 
benefi ciaris.

I mentre els ajuntament seguim posant 
diners de Serveis Socials, i seguim atents a les 
famílies que queden fora d’aquests ajuts per 
poder ajudar-les.

Just abans de començar el confi nament, a 
fi nals de febrer, es feia pública la Crida a un 
pacte per l’habitatge, una iniciativa d’una desena 
d’entitats i col·lectius (entre els quals la Taula del 
Tercer Sector de Catalunya, CCOO, UGT o la 
PAH) que reclamen no només inversió, sinó una 
actuació ferma per fer complir les lleis relatives 
a l’habitatge a Catalunya. Una demanda que a 
Rubí comença a prendre forma amb la prepa-
ració del programa d’inspecció de pisos buits, 
que ens ha de permetre aplicar recàrrecs a l’IBI 
dels pisos buits o reclamar als grans tenidors 
que formalitzin contractes de lloguer en casos 
de vulnerabilitat habitacional.

Estem en molts sentit davant l’oportunitat 
de fer un canvi de paradigma. En un article 
publicat per l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP), el passat 22 de maig, Carlos 
Delclós i Lorenzo Vidal apunten que “per al 
capital fi nancer i els grans operadors del sector 
immobiliari, [la crisi] és una oportunitat tant 
per a moviments de compravenda a curt termini 
com per guanyar quota de mercat a llarg termini. 
Tot apunta que es sortirà d’aquesta crisi amb un 
mercat immobiliari més concentrat”. I és evident 
que els agents públics hem d’intervenir en aquest 
mercat amb els mateixos objectius: incrementar 
el parc públic d’habitatges per pal·liar l’emer-
gència en el curt termini, i l’accés a un habitatge 
digne i assequible en el mig termini.

Però aquesta estratègia no funcionarà si no 
anem totes a l’hora. Amb recursos, objectius i vo-
luntat coordinada. Nosaltres ja ens hi hem posat, 
i esperem que la Generalitat ho faci en breu.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                       14 de juny

Víctor Gómez  @mrservilleta
Fiestón anoche en Ca N’Oriol. No 
faltó de nada. Es incivismo, sí. 
Pero dónde estaba la policía para 
controlar esto? Parece que el 
@AjRubi @anammar� nez  están 
muy interesados en que haya un 
rebrote en #rubishitciy lo antes 
posible. @rubifotoquejas  
@veinsxrubi @RubiMAmbiente

L’HUMOR
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L’emergència sanitària de la 
Covid-19 és la circumstància 
més extrema que ens ha tocat 
viure. En primer lloc, per les 
persones que han emmalaltit 
o han perdut un ésser estimat. 
La ciutat sencera sent com a 
propi el vostre patiment i la 
vostra pèrdua.

Hem viscut una crisi sani-
tària, social i econòmica i no 
tinc paraules per expressar la 
gratitud i l’orgull que sento 
cap a les persones professi-
onals dels serveis essencials 
que han continuat treballant 
i, en els moments més negres, 
ens han sostingut. Personal 

Vens? 
sanitari, cossos de seguretat, 
protecció civil, personal de 
neteja... ens heu recordat 
què vol dir ser “essencial”. 
Com a ciutadana us estic 
immensament agraïda, com 
a política entenc que el meu 
deure ara és treballar tan in-
cansablement com vosaltres 
perquè aquest agraïment de la 
ciutadania es materialitzi en 
millors condicions laborals, 
en més i millors recursos, en 
protecció i ajuda. En defi ni-
tiva, en preservar els serveis 
públics com a garantia de 
justícia social.

Aquesta pandèmia ha 
paralitzat molts sectors eco-
nòmics. Hi ha veïns i veïnes 
que s’han quedat sense feina 
o s’han vist obligats a tancar 

els seus negocis. Els comerços 
i els establiments de restaura-
ció són sectors especialment 
castigats a la nostra ciutat. 
Les persones propietàries 
de bars, restaurants i boti-
gues, els autònoms, s’han vist 
obligats a deixar de treballar 
pel bé de tots i totes. El seu 
sacrifi ci, segur, ha ajudat en 
molt a contenir els contagis i 
potser fi ns i tot a salvar vides. 
Moltes gràcies per la vostra 
responsabilitat.

L’Ajuntament de Rubí, 
totes les forces polítiques 
que el conformen, la plan-
tilla i els serveis municipals, 
estem compromesos en la 
recuperació de la ciutat. Ara 

més que mai hem de ser l’ad-
ministració propera, efi cient i 
efi caç que necessita la nostra 
gent. I us asseguro que ja 
treballem incansablement 
per trobar fórmules d’ajuda i 
acompanyament per qui més 
ho necessita.

La Covid-19 també ens 
ha obligat a reinventar-nos. 
A moure’ns diferent, a so-
cialitzar diferent, a treballar 
diferent. I molts comerços 
també s’han adaptat, a través 
de la venda en línia, a domicili 
i per emportar-se. Per molts, 
poder mantenir petits detalls 
com comprar el pa que ens 
agrada o la fruita en aquella 
botiga que la té ecològica ens 

Ana M. Martínez 
Martínez
Alcaldessa de Rubí

ha alleujat el confi nament. De 
nou, gràcies.

Ara comencem a veure 
el fi nal de la crisi sanitària. 
Les botigues ja poden rebre 
clients i els establiments de 
restauració ja han pogut obrir 
terrasses i locals, seguint les 
mesures de seguretat que dic-
ten les autoritats sanitàries. És 
moment d’anar recuperant, a 
poc a poc, els hàbits de la nova 
normalitat. El cafè del matí, la 
passejada amb els amics, acos-
tar-nos a la llibreria o mirar 
aparadors són petites coses 
que tots hem trobat a faltar. 
Els comerciants, els bars i els 
restaurants ens esperen.

Vens?

El text refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals 
(LRHL) 2/2004 del 5 de 
març, en el seu article 111 es-
tableix que les ciutats d’igual 
o més de 75.000 habitants, es 
regiran pel sistema de fi nan-
çament de cessió de recapta-
ció d’impostos. D’acord amb 
l’article 112 d’aquesta llei, 
aquests impostos corresponen 
a diferents trams d’IRPF, IVA 
i impostos especials de la 
recaptació imputable a cada 
municipi.

Des de l’any 2016, Rubí ha 
superat la barrera dels 75.000 
habitants i des d’aleshores ha 
anat creixent en població fi ns 
als 77.464 que l’INE ator-
gava per a l’any 2019. Per a 
accedir a aquest nou sistema, 
el Ministeri d’Hisenda fa 
una revisió quadriennal dels 
municipis que han arribat a 
aquest límit. L’any 2016, dar-
rera revisió feta, Rubí no va ser 
inclosa en aquest àmbit, tot 
just hi arribava, però és força 
probable que s’hi inclogui 
aquest 2020.

La nostra ciutat, que ac-
tualment es regeix pel sistema 
de participació, hi té molt a 
guanyar perquè és una ciutat 
industrial i, per tant, els trams 
d’IVA i d’altres impostos a 
recaptar és gran i suposarà un 
augment molt important d’in-
gressos a les arques del consis-
tori. Evidentment, aquest nou 
sistema suposarà una major 
complexitat administrativa, i 

la pregunta és si el govern està 
preparat i l’administració local 
per aquest repte.

És importantíssim que ho 
faci perquè aquest augment 
d’ingressos arribi en forma 
de més serveis a tota la ciuta-
dania, per donar més benestar 
en aquests moments que 
necessitem tots els recursos 
disponibles per a enfrontar-
nos a la nova situació que 
deixarà la pandèmia.

Ara bé, per poder fer arri-
bar aquest augment d’ingres-
sos a la població cal que el 
Govern d’Espanya alliberi els 
romanents (estalvis) que els 
ajuntaments han anat creant 
al llarg dels anys, gràcies a 
l’esforç fi scal dels seus habi-
tants, per l’aplicació de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària 
(Llei Montoro), i fl exibilitzi la 
Regla de la Despesa a la qual 
estan sotmesos els pressupos-
tos de les corporacions locals. 
I ho ha de fer principalment 
per als ajuntaments que estan 
financerament equilibrats i 
amb un nivell d’endeutament 
baix, com és el nostre cas. 
Recordem que el romanent 
de l’Ajuntament de Rubí és 
molt important i es veuria in-
crementat pels nous ingressos 
que han d’arribar.

En aquest context polític 
actual, en què tant l’Ajunta-
ment de Rubí com el Govern 
d’Espanya estan dirigits pels 
mateixos partits, PSOE i 
Podem, cal exigir que es posin 
d’acord i que els romanents 
retornin als seus veritables 
propietaris: els nostres con-
ciutadans.

Robert Masalias 
Gómez
Regidor d’ERC

Nou sistema de 
fi nançament per a Rubí. 

Hi estem preparats?



La Nocturna lliura la recaptació
solidària de les darrers dues edicions

El fotoperiodista 
Pau Venteo 
presentarà el llibre 
‘Del procés a la 
revolta’ a Rubí

Una família de músics gitanos de Rubí 
vol publicar un disc de rumba en català

REDACCIÓ

Els organitzadors de La 
Nocturna van lliurar la re-
captació solidària de les 
dues darreres edicions de 
la caminada, la del 2018 i la 
del 2019. L’entitat va fer un 
concurs en el qual es van 
presentar més de mitja dot-
zena de propostes i un jurat 
va decidir atorgar 1.200 
euros a cadascun dels dos 
projectes guanyadors: ‘Tots 
fem barri’, de l’Associació de 
Veïns de Les Torres 2000, 
i el projecte de menors no 
acompanyats del Club de 
Futbol Can Mir.

Montse Serra, presi-
denta de l’AV de Les Torres, 
ha dit que estan molt “con-
tents” per haver rebut la 
donació i ha explicat que 
el projecte premiat és un 
espai d’acollida per a nou-
vinguts on la gent pot anar 
a prendre idiomes i que 
també funciona com a lloc 
de trobada i d’unió a les 
tardes, on s’ofereix fruita 
i làctics com a berenar: 
“Nosaltres ens hem adaptat 
a les circumstàncies i a la 

gent, tenim persones que 
arriben que no tenen papers 
ni padró i intentem fer un 
acompanyament”, i ha afegit 
que els diners serviran per 
“organitzar l’espai de forma 
definitiva i mantenir-lo en 
el temps”.

Pel que fa al Can Mir, el 
president de l’entitat, Jordi 
Peiró, també s’ha mostrat 
molt satisfet per la donació 
de 1.200 euros i ha subrat-
llat la tasca “d’inclusió” que 
fa el club en diversos ves-
sants. Concretament, en el 
cas del projecte premiat per 
La Nocturna es tracta d’una 
col·laboració amb els joves 
estrangers no acompanyats 
que viuen a Rubí, en un casal 
gestionat per la Fundació 
APIP-ACAM. 

A través del futbol, els 
joves i adolescents gaudei-
xen d’un espai d’esbarjo que 
alhora els facilita la inclusió 
social i l’aprenentatge de 
valors. Peiró ha explicat 
que l’objectiu del club no és 
“guanyar campionats, sinó 
formar persones, integrar-
les i treballar per la seva 
inclusió”. 

El Racó del Llibre instal·larà el 
19 de juny a les 19.30 h una 
carpa davant de la seva boti-
ga, al carrer Doctor Robert, 
per acollir la presentació del 
llibre ‘Del procés a la revolta’, 
del fotoperiodista rubinenc 
Pau Venteo i els periodistes 
Albert Mercadé i Eduard 
Ballesté.

Es tracta d’una publicació 
que recull una mostra de fo-
tografies realitzades durant 
la tardor del 2019 en què les 
manifestacions de rebuig a 
la sentència del procés van 
provocar imatges de molt 
d’impacte. Al llibre també hi 
ha cròniques periodístiques 
dels mateixos dies i testimo-
nis dels fets. / DdR
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Portada del llibre.

solidaritat

Música

literaturaMúsica

REDACCIÓ

Els Malla són una família de 
gitanos que viuen a Rubí, 
originaris del barri del Raval 
de Barcelona, del carrer de la 
Cera, i que porten tota la vida 
dedicada a la música. Alum-
nes i músics de Peret, el pare 
de la rumba catalana, després 
de molts anys dedicats a la 
professió han decidit fer un 
disc propi amb temes inèdits 
i en català. “He compost bas-
tants temes i són en català, 
perquè nosaltres som cata-
lans”, ha explicat Mero Malla, 
l’impulsor del projecte i el 
compositor de les cançons, 
que explica que hi ha molta 
més rumba més enllà de les 
clàssiques cançons de tota la 
vida i creu que la rumba cata-
lana “necessita refrescar-se” 
amb temes nous. “Nosaltres 
sabem fer temes i crec que el 
món els ha de sentir. Tothom 
que els ha escoltat ens ha dit 
que són molt bons i això ens 
ha animat a fer-ho”, ha expli-
cat il·lusionat el músic, que 
considera que ara mateix “no 
s’està fent rumba catalana”. 
El projecte consta de 10 can-

çons que tenen com a temes 
centrals l’humor, les coses 
quotidianes i la humanitat.

A més de Mero Malla, el 
grup el conformen el seu fill, 
Christian Malla, i el seu germà 
Jonathan Malla, baixista de 
Peret, que també tenen un 
grup anomenat ‘Rumba i Fes-
ta’, amb el qual fan actuacions 
de versions en celebracions i 
festes. També participaran 
en aquest projecte nou la 
cantant Susy Ferré, neboda 
de Peret, i el pianista Johny 

Salazar.
Per tal d’aconseguir pu-

blicar les cançons, han fet un 
Verkami, però segons ha ex-
plicat Mero Malla no els està 
funcionat massa bé perquè 
el circuit dels rumbers no els 
ha donat suport, entre altres 
motius perquè el disc és en 
català. Tot i això, Mero Malla 
ha dit que el projecte es pu-
blicarà de totes formes, tot i 
que hauran de renunciar a la 
promoció del disc que havien 
planificat.

Mero Malla amb el seu fill Christian Malla, en una actuació musical.

‘Daniel Bas, 
figurinista i il·lustrador’. 
-Exposició amb obres cedides per 
la família Bas dels tres grans àm-
bits en què va treballar l’artista 
rubinenc Daniel Bas: figurinista 
de moda, il·lustrador infantil i 
aquarel·les.
Fins al 26 de juliol a la planta bai-
xa del Museu Municipal Castell 
(MMUC)*
Horari: dimecres i divendres de 
16 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 h i 
de 16 a 20 h, i diumenges i festius 
d’11 a 14 h. 

Exposició del fons artístic del 
Museu Municipal Castell. 
- Selecció d’obres del fons artístic 
local rebudes durant els últims 
cinc anys. Obres d’artistes com 
Carme Llop, Sergi Marcos, Ger-
vasi Escayol, Jaume Maronas i 
Pep Borràs. 
Fins al 25 de juliol a l’espai expo-
sitiu de l’Aula Cultural*
Horaris: matins de dilluns a dis-
sabte de 12 a 14 h, i tardes: de 
dijous a dissabte de 17.30 a 20.30 
h. Diumenges i festius tancat

Exposicions
El cantautor Jere i el grup Arumbo actuaran a 
l’envelaRts el proper cap de setmana
REDACCIÓ

El cicle envelaRts es trasllada aquest 
cap de setmana al terrat del Mercat 
Municipal. El cantautor Jere i el grup 
Arumbo seran els protagonistes de 
les actuacions programades els dies 
20 i 21 de juny respectivament a 
partir de les 21 h. Els concerts es po-
dran seguir en directe a l’Instagram  
@rubi_ciutat i, posteriorment, es 
podran veure per un temps limitat al 
canal de YouTube de l’Ajuntament.

Jere és un dels músics rubinencs 
amb més projecció fora de la ciutat. 
La seva carrera discogràfica arrenca 
el 2007 amb ‘Improperios’, títol que 
acabarà donant nom a la seva ban-
da a partir de 2016. En els darrers 
anys, el cantautor ha compaginat la 
seva activitat amb el grup amb un 
projecte més personal, ‘Íntimo’, que 
li ha permès reinterpretar les seves 
cançons de sempre.

Per la seva part, Arumbo és 
el projecte de Marta Meix i Jonas 
Mertens. La banda va néixer el 2015 
i actualment suma sis integrants, tot 
i que diumenge actuarà en format 
de duo. Arumbo fusionen la rumba, 
el reggae i els sons de l’Orient Mitjà 
creant cançons ballables però amb 
reivindicació social. 

El trio de Clarinets de l’Escola Municipal Pere Burés, durant la seva actuació. / 
Ajuntament - Localpres

Carolina Alabau enceta 
amb bona acollida el 
cicle de concerts
La cantant i compositora rubinenca 
Carolina Alabau va ser l’encarrega-
da d’obrir la programació dissabte 
al vespre amb un recital de piano 
des del terrat de l’Escardívol. 
L’endemà, el Trio de Clarinets de 
l’Escola de Música Pere Burés li va 
prendre el relleu des del mateix 
emplaçament.

Les actuacions, en aquesta 
primera etapa encara sense públic 
presencial, es van poder seguir en 
directe a través de l’Instagram @
rubi_ciutat. En el seu primer cap 
de setmana la iniciativa ha rebut 
una bona acollida, amb desenes 
de persones connectades simul-
tàniament durant la transmissió i 
més de 3.000 reproduccions dels 
vídeos que s’han publicat poste-
riorment.

Alabau va oferir un recital de 
veu i piano de tres quarts d’hora 
amb el qual va presentar el seu 
primer disc en solitari, ‘Primera 
mirada’, un treball divers en estils 
que inclou temes en català, castellà 

i anglès. Durant el concert, Alabau 
va compartir la seva emoció per 
la possibilitat d’obrir el cicle en-
velaRts des del terrat de l’Escola 
de Música, on ella mateixa es va 
formar artísticament.

També prové d’aquest centre el 
Trio de Clarinets integrat per Anna 
Llovet, Jordi Roca i Frederic Miral-
da. La formació va protagonitzar 
diumenge al vespre un concert de 
prop d’una hora en el qual va in-

terpretar una selecció de peces de 
l’òpera ‘Don Giovanni’ de Mozart. 
Entre cadascuna d’aquestes parts, 
els músics van situar el públic en el 
context de la narració i les singula-
ritats de la partitura amb el suport 
d’un petit teatre de titelles.

Totes dues actuacions es po-
dran reviure durant un període de 
tres setmanes al perfil d’Instagram 
@rubi_ciutat i al canal de YouTube 
de l’Ajuntament. 

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



FUTBOL | FORMACIÓ

L’Olímpic obre les inscripcions per 
al futbol base i per al campus
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha obert 
les inscripcions per al futbol 
base de la pròxima tempora-
da 2020-2021. Les oficines 
del club obriran totes les 
tardes de dilluns a divendres 
per oferir informació a les fa-
mílies i efectuar la inscripció 
si així ho desitgen.

D’altra banda, el club ha 
confi rmat que a par� r del 6 
de juliol i fi ns al 28 d’agost es 
posarà en marxa el Campus 
de Tecnificació de Futbol. 
Aquest s’organitzarà en dos 
torns: de dilluns a divendres 
de 10 a 12 h i de 18 a 20 h. 
Les places seran limitades i 
les inscripcions es tancaran el 
30 de juny. El campus és per 
a nens i nenes d’entre 4 i 13 
anys, és a dir, per als nascuts 
entre el 2007 i el 2016.

Les famílies interessades 
en el campus poden con-
tactar a través del telèfon 
635 599 364 (David) de di-
lluns a divendres de 17.30 
h a 20.30 h. Com és lògic, el 
campus comptarà amb totes 
les mesures higièniques i de 
seguretat sanitàries recoma-
nades davant l’epidèmia de 
coronavirus.

Amateur A
El pròxim 2 de juliol, i durant 
tot el mes, el primer equip 
entrenarà per fer una primera 
presa de contacte entre tots 
els integrants de la plan� lla. 
El calendari ofi cial d’entrena-
ments no es coneixerà fi ns 
que la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) faci públic la 
data exacta d’inici del calen-
dari ofi cial de la temporada 
vinent.

FUTBOL | 1A CATALANA

El Rubí farà una
pretemporada de
cinc setmanes i es
manté a l’espera
del calendari 
La Unió Espor� va Rubí, tot i 
les adversitats originades per 
la pandèmia de coronavirus, 
con� nua treballant de cara 
a la temporada 2020-2021. 
El primer equip va prenent 
forma, sota la direcció del 
nou míster Carlos López, 
que prové del Mercan� l de 
Sabadell.

Cal recordar que han 
estat baixa de la plantilla 
Juanmi, Xavi, Mur, Del Río, 
Edgar, Manu i Aleix, men-
tre que continuaran en el 
projecte Adrià López, Raúl 
Pérez, Albert Villegas, Aitor 
Torres, Hector García, Carles 
Montoro, Anouar Ibrahman, 
Jordi Masip, Óscar Uroz, Iván 
Rodríguez, Sergi Estrada i 
Joan Raventós.

Entre les noves incor-
poracions hi ha Álex Ortiz 
(Mercantil), Younes Vieux 
‘La pantera’ (Rubí B), Joel 
Sánchez Brey (Mollet), Ale-
jandro Varon (Mollet), Iván 
Fuentes (Júpiter), Iván Caba-
llero (Sabadell Nord), Gerard 
Silvestre (Mercan� l) i Antoni 
Hernández (Ripollet). La plan-
� lla, però, encara no està tan-
cada i podria haver-hi alguna 
incorporació més.

La pretemporada serà de 
cinc setmanes, però el club 
està a l’espera que la Federa-
ció Catalana de Futbol (FCF) 
publiqui el pla de compe� -
cions per tal d’establir quan 
comencen els entrenaments. 
/ José Luis López

Carlos López dirigirà el primer 
equip del Rubí la propera 
temporada. / Cedida

BOXA | EQUIPAMENT

El Club Boxa Rubí es trasllada a una nau més gran a 
Can Rosés i millora les seves instal·lacions
El Club de Boxa de Rubí ha 
aprofi tat aquests tres mesos 
d’aturada per l’epidèmia de 
coronavirus per traslladar-se 
a la zona espor� va de Rubí, 
al carrer Ciclisme, 41, a Can 
Rosés. A més del canvi de seu, 
el club rubinenc ha pogut mi-
llorar les seves instal·lacions 
en aquesta nova nau, que ara 
són més àmplies, versà� ls i 
funcionals, a més d’adaptar-
se correctament a l’actual 
norma� va vigent. 

El club ha reobert aquest 
dimecres les seves portes, 
seguint les recomanacions 
sanitàries i amb la salut com 
a prioritat. Així, els vestuaris 
es mantenen inac� us, s’ha de 
portar saba� lles úniques per 
al gimnàs i la roba espor� va ja 
posada, a més d’una tovallola 
obligatòria per persona. Les 

mascaretes són obligatòries a 
les zones comunes, es prendrà 
la temperatura abans d’acce-
dir i caldrà usar gel desinfec-
tant de mans. L’accés, de mo-
ment en aquesta fase 2 de la 
desescalada, està limitat per 
les directrius sanitàries, però 
per arribar al màxim nombre 

NATACIÓ | EQUIPAMENTS

El Club Natació Rubí obrirà les seves
instal·lacions el dilluns 22 de juny
Les instal·lacions del Club 
Natació Rubí obriran el prò-
xim dilluns 22 de juny. Des 
d’aquesta setmana que ja 
funcionen alguns espais com 
el centre de Ràdio Control o 
les pistes d’atle� sme. A tots 
els espais esportius s’han 
establert una sèrie de me-
sures de seguretat estrictes 
per evitar la propagació del 
virus.

Entre les actuacions prè-
vies s’ha realitzat una neteja 
i desinfecció a fons abans de 
la reobertura, i s’han pres 
mesures com senyalitzaci-
ons a terra per guardar les 
distàncies de seguretat o la 
instal·lació de dispensadors 
de gel desinfectant.

Per accedir al CNR, caldrà 
reservar per poder fer ús dels 
diferents espais i ac� vitats. 
Els torns són limitats i s’han 

establert de manera esgla-
onada per evitar concen-
tracions. S’haurà d’accedir 
amb el carnet de soci, ja que 
l’accés amb empremta digital 
s’ha eliminat. Es podran fer 
un màxim de dues reserves 
per dia amb una antelació 
mínima de 48 h. Les reserves 
es podran cancelar màxim 
1 h abans de l’ac� vitat. Es 
penalitzarà aquells usuaris 
que reservin i no assisteixin 
2 vegades en els úl� ms dies 
sense haver cancel·lat la re-
serva. Les reserves es poden 
fer a través de l’aplicació o la 
web del club, per telèfon o 
presencialment. Es prendrà 
la temperatura als usuaris, 
caldrà desinfectar-se les 
mans a l’entrada i sor� da i és 
obligatori l’ús de mascareta, 
excepte quan s’es� gui rea-
litzant ac� vitat � sica. Caldrà 

portar tovalloles i el material 
necessari per a dur a terme 
les activitats. En el cas de 
la piscina, ja s’ha establert 
tot el protocol a seguir per 
gaudir-ne, però encara es 
desconeix la data quan es 
podrà obrir.

Tota la informació sobre 
la guia de reobertura es pot 
trobar a la web del CNR.

També està previst que 
obrin durant els propers dies 
algunes instal·lacions espor-
� ves, com ara els camps de 
futbol de Can Rosés, Can 
Fatjó i el 25 de Setembre i 
la zona espor� va de Can Mir 
per a entrenaments. 

Els pavellons de La Lla-
na i la pista Francesc Calvo 
també obriran per fer entre-
naments. Les pistes d’atle� s-
me de Can Rosés ja acullen 
entrenaments. / DdR

de socis, el club ha decidit 
ampliar els seus horaris. 

També han ampliat l’ofer-
ta d’activitats adreçades a 
la població en general i en 
especial als espor� stes que 
es presenten al campionat 
nacional d’aquest any. / Club 
Boxa Rubí 

Les noves instal·lacions son més àmplies i funcionals. / Cedida
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