
Divendres, 23 d’octubre de 2020 - Núm. 1.302«Sóc enemic natural de la pena de mort. No crec en l’exemplaritat de la pena capital» (Lluís Companys, president de la Generalitat al s.XX).

WWW.DIARIDERUBI.COMWWW.DIARIDERUBI.COMINFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

WWW.DIARIDERUBI.COM

> L’índex de creixement de covid-19 a la ciutat es dispara
> Una quinzena d’escoles tenen un o més grups confi nats

Rubí supera els 2.000 casos 
posi� us de coronavirus

Intensifi quen 
els treballs de 

desbrossament 
i neteja a les 

urbanitzacions

El Centre 
Excursionista 
impulsa una 

ac� vitat 
en família

ACTUALITAT - Pàgina 4 ESPORTS - Pàgina 14

Més de 150 
persones 

es manifesten 
per la sanitat 

pública

Joan Pera 
torna a La Sala 
diumenge amb 
la comèdia ‘El 

pare de la núvia’
ACTUALITAT - Pàgina 3 CULTURA- Pàgina 12

El Full 
Colors dona 
vida a les 
parets de 
la ciutat

Pàg. 3-4

CULTURA - Pàgina 13
Ajuntament-Localpres

Talonari 

de Rubí

Pàg. 5, 7, 9 i 11



Divendres, 23 d’octubre de 2020 ACTUALITAT2

Rècord del risc de rebrot de coronavirus 
a Rubí, que ja supera els 2.000 casos
REDACCIÓ

L’índex de creixement po-
tencial de covid-19 a la ciu-
tat de Rubí està ara mateix 
en 680, el més elevat des 
que va començar la pandè-
mia, tot i que cal tenir en 
compte que durant els me-
sos de març, abril i juny el 
nombre de proves PCR que 
es feien a la ciutat era molt 
menor que l’actual i, per 
tant, hi havia molts casos 
que no es detectaven.

Entre el 10 i el 18 d’oc-
tubre, s’han registrat a la 
ciutat 214 casos nous de 
coronavirus. Pel que fa a 
la velocitat de reproducció 
de la malaltia, la taxa és 
d’1,40, el que vol dir que 
estadís� cament cada malalt 
de covid-19 contagia la ma-
lal� a a gairebé una persona 
i mitja.

Durant aquest període 
també s’ha registrat una 
nova defunció i ja són 114 
les persones mortes amb 
covid-19 a la ciutat des de 

l’inici de la pandèmia.
Actualment, el nombre 

de persones ingressades 

gairebé s’ha duplicat: hi ha 
23 rubinencs que estan a 
l’hospital amb coronavirus. 

D’aquests, n’hi ha tres a 
l’UCI.

Des de l’inici de la pan-

dèmia, a Rubí han donat 
posi� u en coronavirus 2.072 
persones.

Situació a les escoles
L’augment de casos posi� us 
de coronavirus a la ciutat 
s’ha traduït també en un 
increment dels grups confi -
nats en els centres escolars, 
amb prop d’una quinzena 
de centres afectats.

Segons informa l’Ajun-
tament, hi ha grups confi -
nats a Maristes (4), l’Escola 
Montserrat (2), el Regina 
Carmeli (3), l’ins� tut-escola 
Teresa Altet (3), el Rivo Ru-
beo (2), la Montessori (1), la 
llar d’infants Sol, solet (1), 
el Centre d’Educació Espe-
cial de Ca n’Oriol (1) i els 
ins� tuts Duc de Montblanc 
(2), Torrent dels Alous (1) i 
JV Foix (1).

A més, segons les dades 
del Departament d’Educa-
ció, també hi ha un grup 
confi nat a l’escola Torre de 
la Llebre, un grup a l’ins� tut 
L’Estatut i un segon grup 

confi nat al JV Foix.

Les dones, principals afec-
tades per la covid-19
D’altra banda, el Servei 
d’Igualtat del consistori va 
analitzar l’impacte de la 
covid-19 en les dones en 
una conferència telemà� ca. 
La sessió ha conclòs que 
les dones són les principals 
víc� mes de la crisi sanitària. 
“Quan les dones assumei-
xen de manera majoritària 
el rol de les cures, també 
elles són les més afectades 
per la pandèmia. Quan les 
dones tenen feines més 
precàries, també hi ha més 
opcions que es quedin sen-
se feina. Quan les dones es 
responsabilitzen majoritàri-
ament de les tasques de la 
llar, és més di� cil que arribin 
a conciliar i, la més greu de 
totes, quan les dones que 
pateixen violència masclista 
s’han de confi nar amb els 
seus agressors, la seva vida 
corre perill” va dir l’alcaldes-
sa, Ana M. Mar� nez.

Font: Departament de Salut
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REDACCIÓ

L’augment de l’índex de con-
tagi a Catalunya ha provocat 
que la Generalitat hagi deci-
dit endurir les mesures per 
frenar el contagi de covid-
19. Entre aquestes noves 
mesures, que han entrat en 
vigor aquest dimarts, hi ha 
la suspensió de les ac� vitats 
cíviques i comunitàries pre-
sencials, un fet que afectarà 
diverses activitats que es-
taven programades per als 
propers dies a Rubí. Queden 
excloses d’aquesta mesura 
les activitats relacionades 
amb el lleure educa� u o els 
programes socials.

Una altra mesura que ha 
entrat en vigor és la reducció 
de l’horari de comerç dels 
establiments de 24 h, que 
no poden obrir entre les 22 
h i les 7 h. Aquesta restricció 
s’ha pres per mirar de reduir 
les festes alcohòliques que 
els joves habitualment fan el 

La Generalitat imposa noves mesures
per prevenir el contagi de coronavirus
L’Ajuntament endureix els controls a les zones on s’observen 
col·lec� us que no compleixen les restriccions

El Procicat ha dictaminat noves mesures per evitar el contagi de covid-19. / Generalitat de Catalunya

carrer, especialment durant 
el cap de setmana.

Ban de l’Ajuntament
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, ha emès un ban 
en el qual fa una crida “a la 
solidaritat, la col·laboració i 
la responsabilitat ciutadana 
per evitar contagis i rebrots 
de covid-19”. El text també 
fa difusió de les mesures 

especials en matèria de salut 
pública i afi rma que actuarà 
“amb fermesa davant l’in-
compliment de les mesures 
de seguretat obligatòries”. 
Per aquest mo� u, s’ha esta-
blert un sistema de coordi-
nació entre la Policia Local, 
Protecció Civil i les agents 
cíviques per incrementar 
els controls als espais de 
la ciutat on s’han detectat 

concentracions de col·lec� us 
que no compleixen les mesu-
res obligatòries.

A més, seguint les ins-
truccions del Procicat, l’Ajun-
tament ha anunciat que 
tancaran els tres centres 
cívics de la ciutat: el de Can 
Fatjó, Ca n’Oriol i el Pinar. La 
Torre Bassas romandrà ober-
ta perquè ofereix programes 
de suport juvenil.

Un centenar de persones es 
manifesten per demanar 
la llibertat dels presos polí� cs
L’Assemblea Nacional Ca-
talana i Òmnium Rubí van 
convocar una concentració 
el passat divendres per de-
manar la llibertat dels presos 
independen� stes coincidint 
amb els tres anys de l’entrada 
a la presó de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium, i de 
Jordi Sànchez, expresident 
de l’ANC.

Sota proclames de ‘Lliber-
tat’ i ‘Independència’, prop 
d’un centenar de rubinencs 
van demanar l’alliberament 
dels dos líders civils del 
moviment, així com també 
de la resta d’exconsellers de 
la Generalitat que han estat 
condemnats.

Commemoració del 80è 
aniversari de l’afusellament 
de Companys
D’altra banda, el passat di-
jous, Esquerra Republicana 
de Catalunya va organitzar a 
Rubí un acte de commemo-
ració del 80è aniversari de 
l’afusellament del president 
Lluís Companys. 

L’acte es va fer de forma 

virtual per les actuals res-
triccions i va consis� r en la 
lectura de dos documents: 
l’úl� ma carta que el presi-
dent republicà va escriure a 
la seva dona, Carme Balles-
ter, i la descripció que ella 
mateixa va fer de la detenció 
de Lluís Companys, qui va 
ser afusellat el 15 d’octubre 
del 1940 pel règim franquis-
ta. / DdR

Recullen més de 4.000 signatures
per demanar millores en sanitat

REDACCIÓ

El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes i 
Rubí Sanitat van lliurar 4.206 
signatures a l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, per 
demanar diverses millores 
en la sanitat a la ciutat.

El lliurament de les fi r-
mes es va fer coincidint 
amb una manifestació que 
va tenir lloc el dissabte a 
la plaça Pere Aguilera i que 
també es va organitzar en 
altres poblacions catalanes, 
convocada per la Coordina-

dora An� priva� tzació de la 
Sanitat i per la Defensa de la 
Sanitat Col·lec� va. A Rubí, hi 
van par� cipar més de 150 
persones.

Les signatures lliurades 
demanen reforçar els re-
cursos humans dels centres 
d’assistència primària a Rubí, 
amb més metges de família, 
pediatres, més infermeria i 
personal d’administració. A 
més, demanen la reober-
tura dels centres d’atenció 
primària (CAP) de forma 
global i amb atenció presen-
cial, habilitant espais segurs 

i circuits de protecció per al 
personal i els usuaris, i que 
els centres sanitaris de Rubí 
siguin de ges� ó pública.

Durant la concentra-
ció també es va explicar 
que s’ha enviat als grups 
municipals una moció per 
tal que sigui presentada al 
proper Ple. La moció recull 
les principals demandes que 
també es van presentar en 
forma de signatures.

El moviment con� nuarà 
trobant-se tots els dimarts 
davant de l’Ajuntament a 
les 10.30 h.

Manifestació del dissabte passat a la plaça de Pere Aguilera. / ECP
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REDACCIÓ

El Servei de Parcs i Jardins 
de l’Ajuntament i perso-
nal del Pla ocupacional 
estan realitzant, fi ns a fi -
nals d’any, tasques de des-
brossada a la zona de les 
urbanitzacions. Un equip 
format per 16 persones 
realitzarà a par� r d’aquesta 
setmana el desbrossament 
de les urbanitzacions de 
Castellnou, Can Barceló, 
Vallès Park, Can Solà i Sant 
Muç, així com el camí vell 
d’Ullastrell.

La previsió és iniciar les 
tasques als accessos de les 
urbanitzacions, prioritzant 
les voreres i els espais verds 
propers als carrers princi-
pals, com ara l’avinguda 
Can Mir i el carrer Cabrera, 
així com les cantonades 
que � nguin una visibilitat 
reduïda a causa de la vege-
tació, les parades de l’auto-
bús urbà i altres zones.

La brigada de Parcs i 
Jardins, els integrants del 
Pla d’ocupació i el Centre 
Especial de Treball Forestal 

L’Ajuntament incrementa els treballs per 
desbrossar les urbanitzacions

Les tasques de desbrossament s’intensifi quen a les urbanitzacions. 
/ Ajuntament-Localpres

i de Zones Verdes de la Font 
del Ferro ja estan treballant 
a Ximelis, Can Serrafossà, 
Els Avets i Can Vallhonrat.

A banda dels costos de 
personal propi i provinent 
de plans d’ocupació, l’Ajun-
tament contracta empreses 
externes per valor d’uns 
170.000 euros per dur a 
terme aquests treballs de 
desbrossament a urbanit-

zacions.

Recollida de residus
A principis de juliol, ja es va 
reforçar el servei de recolli-
da i neteja de les bateries 
de contenidors ubicades a 
les urbanitzacions, ja que 
durant el confinament es 
va agreujar el problema 
dels abocaments fora dels 
contenidors. Es va desplegar 

un equip de vuit persones 
que, mitjançant camions de 
caixa oberta, atén situacions 
d’abocaments fora dels con-
tenidors. L’equip treballa de 
manera sistemà� ca per to-
tes les urbanitzacions cada 
tarda de dilluns a dissabte 
recollint els residus abocats 
fora dels contenidors, ex-
ceptuant la poda, que té un 
servei específi c de recollida. 
Precisament, aquest servei 
també es va reforçar afegint 
tres dies extra de recollida. 
Per sol·licitar aquest servei, 
que és gratuït, cal trucar al 
Telèfon Verd (900 130 130 
o al 93 699 98 01 si es truca 
des d’un mòbil).

Per facilitar que la ciuta-
dania dugui a terme la reco-
llida de les restes vegetals 
de petit format de forma 
correcta, al setembre es va 
dur a terme la segona fase 
de la campanya de distri-
bució de saques de ràfi a a 
les urbanitzacions. En total, 
s’han lliurat 2.775 saques, a 
les quals s’han afegit 1.600, 
que ja es van repar� r du-
rant la primera fase.

L’Ajuntament re� ra cinc 
pollancres a la zona del cemen� ri 
que tenen risc de caiguda

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha re� rat cinc 
pollancres situats a la zona 
del cementiri que estan 
arribant al fi nal de la seva 
vida i que tenen risc de 
caiguda. Els serveis tècnics 
del consistori han optat 
per la seva subs� tució per 
evitar possibles danys a la 
ciutadania o als vehicles.

En els darrers mesos, 
algun d’aquests pollancres 
s’ha trencat parcialment i 
això ha provocat la caigu-
da de branques seques de 

dimensions considerables. 
L’actuació es fa tenint en 
compte que en els propers 
dies, amb motiu de Tot 
Sants, la zona del cemen� ri 
estarà molt concorreguda.

Per subs� tuir els pollan-
cres, està previst plantar 
liquidàmbars, una espècie 
ornamental que ofereix 
una gamma cromà� ca in-
teressant durant la tardor. 
Els liquidàmbars s’han anat 
plantant durant aquesta 
setmana. També es col-
locarà cautxú als esco-
cells.

Els pollancres d’aquesta zona són subs� tuïts per exemplars de liqui-
dàmbars. / Ajuntament - Localpres

Planten més de 300 arbustos per 
reforestar el torrent de Can Serra
L’Ajuntament ha iniciat les 
tasques de plantació al 
torrent de Can Serra des-
prés que fa unes setmanes 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) netegés la zona, que 
havia quedat malmesa pels 
temporals.

Es tracta d’una primera 
plantació al torrent de Can 
Serra que prioritza les espè-
cies pròpies de les zones fl u-
vials i la recuperació d’espè-
cies autòctones ja presents. 

En total, es plantaran 322 
exemplars de sargues, saücs, 
alzines, verns, freixes de 
fulla pe� ta, avellaners, llen-
� scles, marfulls, aladerns i 
roures mar� nencs.

Un cop feta aquesta pri-
mera plantació i després de 
realitzar tasques intensives 
de manteniment, l’Ajun-
tament programarà altres 
plantacions en la resta de 
torrents netejats.

Els treballs de neteja que 

va efectuar l’ACA van consis-
� r a desbrossar els torrents 
de Can Serra, Tallafi gueres, 
Sant Muç i Xercavins. L’ac-
tuació pretenia sanejar la 
zona i evitar que els arbres 
caiguts poguessin provocar 
inundacions, a més de poder 
re� rar els residus.

Els treballs els van efec-
tuar diverses empreses con-
tractades per l’ACA amb la 
supervisió de l’Ajuntament 
de Rubí. / DdR

La primera plantació dels arbres al torrent de Can Serra s’ha iniciat 
aquesta setmana. / Ajuntament de Rubí - Localpres
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Talonari de Rubí
Quan facis servir una oferta o descompte d’aquest talo-
nari, omple la part posterior del cupó de descompte amb 
el teu nom, telèfon i segell de l’establiment, diposita’l a 
l’urna que trobaràs a la botiga i entraràs en el sorteig 
d’un premi de 300 € en vals de compra. Com més cu-
pons facis ser-
vir, més opor-
tunitats tindràs! 
Fins al 15 de 
novembre 
de 2020 pots 
bene� ciar-te de to-
tes aquestes ofertes.

Més informació i bases del concurs 
a www.diariderubi.com

bene� ciar-te de to-
tes aquestes ofertes.

Més informació i bases del concurs 
a www.diariderubi.com
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Rubí par� ciparà en una 
promoció per llençar el 
masclisme a la paperera

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha 
sumat a la campanya de 
sensibilització de l’Ins� tut 
Català de les Dones (ICD) 
‘Diposita aquí el teu mas-
clisme’, que consisteix a fer 
visible a les papereres públi-
ques del municipi el lema de 
la inicia� va. Es tracta d’una 
proposta de sensibilització 
que convida tothom a posar 
fi  al masclisme llençant-lo 
simbòlicament a les pape-

reres.
El consistori té previst 

rebre 2.979 adhesius que 
properament es distribuiran 
per les papereres i equipa-
ments de la ciutat: “Bus-
quem que la ciutadania parli 
de feminisme. Creiem que 
acabar amb les desigualtats 
entre homes i dones passa 
per la sensibilització i aques-
ta campanya ens permet 
portar-la a l’espai públic”, ha 
explicat la regidora d’Igual-
tat, Yolanda Ferrer.

Aquesta és l’enganxina de la campanya impulsada per l’Ins� tut Català 
de les Dones. / Cedida

Una desena de farmàcies col·laboren en una 
campanya solidària pel càncer de mama
REDACCIÓ

Coincidint amb la celebra-
ció aquest dilluns del Dia 
Internacional del Càncer de 
Mama, la Fundació Oncolli-
ga ha impulsat una inicia-
� va de prevenció, difusió i 
recaptació que convida a 
fer-se una exploració de les 
mames. Fins al 25 d’octubre, 
un centenar de farmàcies 
catalanes donen suport a 
aquesta iniciativa, que a 
Rubí compta amb el suport 
de 13 establiments farma-
cèu� cs: Jorge Alberto Gri-
mau Cendra, Marta Lozano 
Caballero, Gloria Orenga 
Castells, Antoni Montserrat 
Olivella, Esther Oriol Roca-
fi guera, Anna Mas Capdet, 
Anna Xapelli Mias, Elisabet 
March Vila, Ma Roser Mos-
cardo Mar� nez, Montserrat 
Condal Elies, Glòria Piera 
Serra, Montserrat Sansi 
Ponsico i Anna Cuyas Ar-
� gues.

A banda de sensibilitzar 
sobre la detecció precoç 
del càncer de mama, ‘Si-
gues una mà amiga’ també 

pretén recaptar diners per 
ajudar a la tasca de suport 
a les persones amb càncer 
i les seves famílies que de-
senvolupa Oncolliga. Així, 
l’en� tat ha posat a la venda 
la polsera #socunamaamiga 
per dos euros.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, i la regidora de 
Salut Pública, Marta Oliva, 
han visitat una de les tretze 

farmàcies que col·laboren 
en la campanya solidària 
‘Sigues una mà amiga’ i 
han ressaltat la importàn-
cia de la detecció precoç: 
“Cal sensibilitzar les dones 
sobre aquesta afecció i la 
importància de les proves 
de detecció, però també 
als homes. Són un per-
centatge molt minoritari, 
però existeix”, ha explicat 

l’alcaldessa.

La detecció precoç
La detecció precoç d’aquest 
càncer pot determinar l’evo-
lució de la malal� a: la imple-
mentació de programes de 
detecció precoç, juntament 
amb els avenços diagnòs� cs 
i terapèu� cs han ajudat a in-
crementar la supervivència 
en un 89% dels casos des-
prés de cinc anys respecte 
al diagnòs� c. La campanya 
impulsada per Oncolliga 
incideix en aquest aspecte i 
en la importància que tam-
bé els homes adquireixin 
els hàbits d’explorar-se, ja 
que representen un 2% dels 
casos diagnos� cats.

La Fundació Oncolliga 
ofereix suport psicosocial 
mitjançant diferents ser-
veis, com ara tallers virtuals 
per a persones amb càncer, 
familiars i persones cuida-
dores, ja que s’ha demostrat 
que els aspectes psicològics 
i socials infl ueixen en el be-
nestar i la qualitat de vida 
de les persones malaltes i 
el seu entorn.

L’alcaldessa i la regidora de Salut Pública han visitat una de les far-
màcies que par� cipen a la campanya. / Ajuntament-Localpres

REDACCIÓ

L’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV) ha 
impulsat la campanya so-
lidària Give&Receive, que 
consisteix en la venda de 
polseres dissenyades per 
l’escultor Lorenzo Quinn 
i l’import íntegre de les 
quals es des� na a comprar 
aliments per a rubinencs en 
situació de pobresa.

Diverses personalitats 
destacades de la ciutat ja 
s’han unit a la campanya so-
lidària, com els ar� stes Jere, 
Serginho Moreira, Carolina 
Alabau o la waterpolista 
Bea Or� z. Les polseres estan 
realitzades en cautxú i sim-
bolitzen el cercle que es crea 
entre el fet de donar i rebre: 
la base de la solidaritat.

Les polseres es poden 
adquirir a la bo� ga en línia 
d’ASAV Rubí (h� ps://shop-
take.com/site/asav-rubi) 
i en sis punts de venda a 
la ciutat: al Centre Indart 
Col·lec� u, la merceria Cris-
ma, la copisteria Digital 
Six, Biopompas Rubí, Des�  

Jere, Carolina Alabau, Serginho Moreira i Bea 
Or� z se sumen a la inicia� va solidària d’ASAV

Complements, les bo� gues 
de moda Enric Escudé i 
Dinàmic Crescendo. El preu 
de venda és de 3 o 4 euros 
per polsera depenent del 
model.

Aq u esta  ca m p a nya 
Give&Receive s’emmarca 

Diverses personalitats destacades de Rubí s’han unit a la campanya de les polseres solidàries. / Cedida

dins del projecte d’art soli-
dari a la tardor de l’en� tat 
local, que contempla diver-
ses iniciatives orientades 
a recaptar fons per cobrir 
l’augment de la necessitat 
d’ajuda que ha causat la crisi 
sanitària.

Els diners de la venda 
de les polseres, 
dissenyades per 
Lorenzo Quinn, es 
des� naran a comprar 
aliments per a famílies 
vulnerables
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Rubí explica a la Setmana Europea de les Regions 
i Ciutats el seu projecte de sostenibilitat energètica

Rubí tindrà una guia local per abordar 
el maltractament a la gent gran

REDAcciÓ
 

Rubí va participar dimarts 
en la 18a Setmana Europea 
de les Regions i Ciutats amb 
el taller ‘Acció climàtica 
local i regional’, organitzat 
conjuntament per l’Ajun-
tament i l’Association of 
European Border Regions 
(AEBR). El panell ha servit 
per contrastar les experièn-
cies de diverses poblacions i 
regions europees en l’àmbit 
de la lluita contra el canvi 
climàtic: a banda de Rubí, 
Colònia (Alemanya), Lappe-
enranta (Finlàndia) i Odessa 
(Ucraïna).

Durant la presentació de 
l’acte, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, ha expressat la 
importància de poder abor-
dar l’acció climàtica des de 
la perspectiva local, donant 
a conèixer “projectes ambi-
ciosos però alhora realistes” 
i ha afegit que trobades com 
aquesta “confirmen una 
cosa que venim defensant 
de manera tossuda a Rubí: 
els municipis hem de ser, i 

REDAcciÓ

Els Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Rubí, en col·
laboració amb la Diputació 
de Barcelona, han iniciat 
el procés per a l’elaboració 
d’una guia local per fer front 
als maltractaments a les 
persones grans. La finalitat 
de l’eina és donar suport als 
professionals en les seves 
actuacions, aprofundint en 
el coneixement d’aquesta 
violència i proporcionant·
los, alhora, criteris i circuits 
per prevenir·la, detectar·la i 
intervenir al territori.

La idea d’elaborar aques-
ta guia neix del treball rea-
litzat en els darrers anys per 
la Diputació, en coordinació 
amb els ajuntaments, per tal 
de dotar els professionals 
d’eines de detecció de situ-
acions de maltractament a 
la gent gran. “Es tracta d’una 
problemàtica sovint invisible 
i per això és important que 
els treballadors i treballa-
dores socials, així com els 
agents comunitaris, disposin 

L’alcaldessa va explicar les iniciatives que ha desenvolupat Rubí durant els darrers anys en el marc del 
projecte Rubí Brilla. / Mariona lópez-Arxiu

la violència contra la gent gran és un problema sovint invisible en 
la societat. / cedida

ja ho som, els veritables im-
pulsors del canvi de model 
energètic”.

A la taula rodona, la 
primera edil ha explicat 
l’experiència de la ciutat 
amb el projecte Rubí Brilla, 
iniciat el 2011: “Aleshores ja 
era evident que calien deci-
sions valentes per combatre 
l’emergència climàtica, i 

de tots els coneixements per 
saber·la detectar i abordar. 
Comptar amb una guia local 
ens permetrà adaptar la 
metodologia d’atenció a la 
realitat de la ciutat”, ha ex-
plicat la regidora de Serveis 
Socials, Yolanda Ferrer.

En el procés d’elabora-

sabíem que, encara que l’es-
forç havia de ser global, els 
municipis i les persones que 
els habiten havien de prota-
gonitzar el canvi”. Rubí Bri-
lla, com ha detallat, parteix 
d’una visió estratègica de 
l’energia que abasta tots els 
àmbits –indústria, comerç, 
famílies i administració– i 
que es pot desenvolupar 

ció de la guia, l’Ajuntament 
comptarà amb l’acompa-
nyament de l’Associació per 
a la Investigació del Mal-
tractament a l’Ancià (EIMA). 
El treball s’iniciarà amb una 
primera fase de capacitació 
i formació sobre maltracta-
ments a les persones grans 

Amb l’objectiu que la ciu-
tadania pugui gaudir de 
més descomptes i d’ajudar 
al comerç local en aquests 
temps difícils, el Talonari 
de Rubí allarga el període 
de validesa i, encara que a 
la impressió digui que és 
fins al 31 d’octubre, serà 
vigent fins al proper 15 de 
novembre.

D’aquesta manera, els 
clients i clientes podran 
beneficiar·se de les pro-
mocions i descomptes 
durant quinze dies més. Els 
comerciants participants 
animen a la ciutadania 
a fer servir el Talonari i 
recorden que totes les but-
lletes participants entraran 
en un sorteig de 300 euros 
en vals de compra.

El sorteig previst pel 
15 de novembre també 
s’ha posposat i tindrà lloc 
el 31 de novembre per tal 
de poder recollir totes les 
butlletes dipositades a les 
urnes dels diferents esta-
bliments participants.

El Talonari de Rubí és 

una magnífica eina per 
aconseguir descomptes 
i estalviar diners fent les 
compres a les teves boti-
gues habituals de la ciu-
tat. Us recordem que els 
cupons del Talonari s’han 
distribuït per tota la ciu-
tat a través dels punts de 
repartiment del Diari de 
Rubí, però també a través 
dels comerços anunciants. 
A més, es pot retallar els 
cupons publicats en les 
diferents edicions de Diari 
de Rubí o fins i tot descar-
regar·los de la web www.
diariderubi.cat.

Per participar en el sor-
teig, has d’omplir la part 
posterior del cupó amb el 
nom, telèfon i el segell de 
l’establiment i dipositar·lo 
dins de l’urna que trobaràs 
a la mateixa botiga. En el 
cas del cupó del Mercat, 
necessitaràs el segell de 
tres parades diferents per 
participar en el sorteig.

Recordeu: teniu temps 
fins al 15 de novembre per 
participar·hi!

El talonari de Rubí allarga 
el període de validesa fins al 
pròxim 15 de novembre

sense necessitat de grans 
inversions.

Per demostrar·ho, l’al-
caldessa ha repassat les 
fites assolides en el marc 
d’aquest projecte, com ara 
els més de 320.000 euros 
d’estalvi aconseguits amb 
la iniciativa 50/50 en una 
dotzena d’escoles de la 
ciutat i la seva rèplica en 

adreçada a professionals i 
agents del territori de dife-
rents àmbits. Es faran set 
sessions de formació de 
dues hores cadascuna, en 
què es treballaran continguts 
relacionats amb el fenomen 
dels maltractaments. Les 
qüestions que es tractaran 
seran la mateixa definició 
del maltractament a la gent 
gran, les tipologies de mal-
tractaments que existeixen 
i els senyals d’alerta, els 
factors de risc i els factors 
de protecció, la prevenció, 
la detecció, l’avaluació, la 
intervenció i els aspectes 
jurídics.

En una segona fase, una 
comissió tècnica formada 
per alguns dels professionals 
i agents que hagin participat 
en la formació s’encarregarà 
d’elaborar la guia local amb 
el suport de la Diputació i 
l’EIMA. Amb aquest objectiu, 
es convocaran sis sessions de 
treball de dues hores cadas-
cuna. El procés es tancarà 
amb la presentació pública 
del document.

ajuntaments com els de 
Madrid o València, entre 
altres. Martínez també s’ha 
referit al treball realitzat en 
l’àmbit industrial en col·
laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya i 
l’Institut Cartogràfic i Geo-
lògic de Catalunya, que ha 
permès dotar les empreses 
locals de nous instruments 
per ser més eficients ener-
gèticament i, per tant, més 
competitives. Ha exposat, 
igualment, el projecte Co-
merç Sostenible, que va aju-
dar un grup d’establiments 
locals a implantar bones 
pràctiques en matèria de 
sostenibilitat energètica. I 
pel que fa a l’àmbit domès-
tic, ha destacat la feina rea-
litzada a través del projecte 
de rehabilitació de comuni-
tats veïnals i d’Energia per 
a Tothom, la iniciativa local 
de lluita contra la pobresa 
energètica.

Després de l’exposició 
de Rubí, el responsable 
de transports alternatius 
i director del projecte de 

zero emissions de Colònia, 
Jens Conrad, ha presentat 
la feina realitzada en aquest 
municipi per implantar els 
autobusos de pila d’hidro-
gen a la flota de transport 
públic. A continuació, Mark-
ku Mäki·Hokkonen, gerent 
de desenvolupament de 
Lappeenranta (Finlàndia), 
ha explicat la decidida apos-
ta d’aquesta ciutat industri-
al per esdevenir un municipi 
verd. En darrer terme, Yuriy 
Dimchoglo, vicepresident 
del Consell Regional d’Odes-
sa, ha parlat de la promoció 
de les energies eòlica i solar 
en aquesta àrea d’Ucraïna.

Com la resta d’actes de 
la Setmana Europea de les 
Regions i Ciutats, el panell 
organitzat per l’Ajuntament 
de Rubí s’ha celebrat de ma-
nera virtual com a mesura 
de prevenció de la covid·
19. Més de 125 persones 
s’han registrat per poder 
participar·hi, a les quals cal 
sumar les que l’han seguit 
com a públic a través de la 
transmissió en streaming.
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L ’Ajuntament ha anunciat que subs-
tituirà els pollancres de la zona del 
cementiri que es troben en males 

condicions per liquidàmbars. A més, també 
ha explicat que plantarà més de 300 arbres 
al torrent de Can Serra després que la zona 
quedés pràcticament devastada pels tem-
porals.

El tractament i la cura del verd urbà i 
periurbà és un dels temes pendents d’una 
ciutat com Rubí, que presumeix de ser un 
nucli industrial, però que té la sort de tenir 
grans àrees verdes, com el parc de Ca n’Oriol 
o la zona agrícola i forestal a l’oest de la ciutat. 
Es tracta d’una assignatura pendent perquè 
durant els darrers anys s’ha fet una tala in-
discriminada d’arbrat urbà, ja fos perquè els 

Un Rubí més verd
EDITORIAL
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exemplars estaven en males condicions, com 
és el cas de l’emblemàtic pi de Can Fatjó, o 
perquè ‘molestaven’, com és el cas dels arbres 
de la plaça de Catalunya que estaven davant 
del Casino.

I en massa ocasions, la tala d’arbres no ha 
anat acompanyada d’un replantament, com 
sí que és el cas de la substitució de l’arbrat 
de la zona del cementiri que s’ha fet aquesta 
setmana. Això ha provocat que la ciutat pre-
senti múltiples escocells buits, sense arbrat, 

amb la consegüent imatge de deixadesa que 
això signifi ca. Una imatge, fruit d’una mala 
planifi cació, que s’ha de revertir. La tala d’ar-
bres ha d’anar acompanyada d’un projecte 
paral·lel de reforestació amb un calendari 
establert: els arbres es planten a la tardor o 
a fi nals de l’hivern, per tant no és acceptable 
que hi hagi escocells buits des de fa anys.

En qualsevol cas, és necessari tenir al dia 
un inventari amb l’estat de l’arbrat i comen-
çar a pensar quines són les millors espècies 

per poder executar noves plantacions d’arbres 
de forma ràpida i efi caç.

L’arbrat urbà pot semblar un aspecte 
menor i de poca importància, però cal te-
nir en compte dos factors fonamentals: la 
ciutadania fa anys que demana una major 
conservació i plantació d’arbrat –fi ns i tot 
va ser una de les propostes guanyadores dels 
pressupostos participatius– i d’altra banda, 
Rubí, que pretén abanderar la lluita contra 
el canvi climàtic, no pot reduir el seu verd 
urbà, al contrari, hauria d’estar liderant una 
reforestació massiva, no només de la zona 
periurbana, sinó també del nucli urbà: està 
demostrat que tenir un bon teixit de verd 
urbà redueix la temperatura i, per tant, ajudar 
a minimitzar el canvi climàtic.

Cada cop que fem benzina o encenem el gas 
fem girar la roda d’un sistema injust i insos-
tenible. Un sistema basat en l’extracció de 
combustibles fòssils a milers de kilòmetres 
de casa nostra, agressiu i controlat per unes 
poques companyies multinacionals. Sistema 
que en origen reforça règims dictatorials, 
vulnera drets humans i provoca guerres. 
Per això, perquè aquestes fonts d’energia 
s’esgoten i pels efectes que provoca la seva 
combustió sobre el clima mundial és im-
prescindible la transició energètica.

La transició energètica és el canvi 
cap a un sistema basat en l’ús efi cient de 
fonts d’energia renovables, de proximitat 
i accessibles per a tothom. Aquest últim 

condicionant és vital pel nostre futur, és el 
que marcarà si seguim vivint a un sistema 
injust que enriqueix desmesuradament a 
uns pocs i deixa gent enrere o aconseguim 
entendre la justícia social com a un element 
fonamental de la transició energètica.

La clau és qui controla la producció, 
distribució i la comercialització de l’energia. 
Amb les energies renovables és possible un 
control local i distribuït en moltes mans, 
s’obre la possibilitat a què grups de persones, 
petites empreses i l’administració local tin-
guem un paper de lideratge i de trencament 
amb el vell sistema.

A Rubí ens hem proposat contribuir a 
aquesta transició justa i necessària; per una 
banda fomentant l’ús d’energies renovables, 
donant el màxim de facilitats per les instal-
lacions de fotovoltaica per autoconsum: 
reducció a 0 € de la taxa per instal·lació de 

El sol i el vent són de tothom. Per una transició energètica Justa
Andrés Medrano Muñoz
Regidor de Medi Ambient i 
Transició Energètica

plaques, foment d’instal·lacions fotovol-
taiques compartides entre empreses o amb 
el gran projecte d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a tots els edifi cis municipals. 
Un canvi que també ha d’anar de la mà de 
l’estalvi i l’efi ciència, no podrem seguir amb 
els mateixos nivells de despesa, és per això 
que projectes com el 50/50 a les nostres 
escoles, el canvi de model de mobilitat o la 
rehabilitació dels habitatges, amb projectes 
com les Comunitats Rubí Brilla, són peces 
de la mateixa construcció.

Però mentre la transició dona els seus 
fruits hem de protegir a les persones, a 
Rubí tenim com a primer objectiu del Pla 
de Mandat del govern municipal la lluita 
contra la pobresa. Moltes famílies vulnera-
bles tenen greus difi cultats per fer front a la 
despesa que suposa escalfar-se a l’hivern i 
pateixen la pressió de les comercialitzado-

res elèctriques. A Rubí Brilla assessorem a 
famílies vulnerables, les acompanyem en 
les seves gestions davant les elèctriques i 
ens assegurem que no es produeixen talls 
de subministrament. Ajudem a estalviar 
amb els tallers de factura, amb el nou servei 
d’assessorament en línia o als comerços amb 
el grup de compra d’energia.

En defi nitiva, perquè no guanyin sempre 
els mateixos i com que el sol i el vent són 
de tothom, ens hem d’assegurar que qui 
pilota la transició és la gent. Hi ha un risc 
importat que el canvi sigui controlat per les 
grans corporacions, per això és imprescin-
dible una voluntat política clara per fer les 
lleis al servei de les persones i no dels grans 
grups d’interès que han dominat el mercat 
fi ns ara. Perquè la transició energètica és 
una bona oportunitat per canviar la ciutat 
i el món.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

L’HUMOR
El Tuit de la setmana                      19 d’octubre

CEFCanMir
@CEFCanMir

#Nolimits 
#ContraElCancerInfan� l 
A la cresta del gra de 
Fajol (Camprodon) 
#RubiCity
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·········································
DIVENDRES 23 D’OCTUBRE

Presentació del llibre ‘Mun-
do sin fronteras’
A càrrec de Nancy Carrillo. A 
les 18h a la Biblioteca. 

Xerrada: ‘Literatura i inves-
� gació’
A càrrec de Pere Cardona i 
Carlos Ernesto García. A les 
19h a l’espai Francesc Alu-
jas. Ac� vitat en línia. 

Concert: ‘Deu cordes’
A càrrec de Juan R. Arcio 
i Paulina Sánchez. A les 
19.30h a l’Ateneu.  

Cinema: ‘¿Puedes oírme?’
Cicle Gaudí. A les 21 h a La 
Sala. Preu: 4,5€/3€. 

·········································
DISSABTE 24 D’OCTUBRE

Nascuts per llegir: ‘Les qua-
tre estacions del pe� tó’
A càrrec de Mima. A les 11 h 
a la Biblioteca. Per a infants 
de 0 a 3 anys. Insscripció 
prèvia. 

Teatre per a pe� ta infàn-
cia: ‘Llegendes de bès� es 
valentes’
A càrrec de la Cia. Cacauet. 
A les 12h a l’Ateneu. Per a 
infants de més de 3 anys. 
Inscripció prèvia.  

·········································
DIUMENGE 25 D’OCTUBRE

Concert: Marco Boi
A les 12.30h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia.  

Teatre: ‘El pare de la nú-
via’
A les 18.30h a La Sala. Preu: 
12€. 

AGENDA
·········································
DIMARTS 27 D’OCTUBRE

Hora del conte: ‘Mili i la 
girafa blava’
A càrrec de La maleta de 
la Lili. A les 18.15 h a la 
Biblioteca. Per a infants d’1 
a 4 anys.

Fes� val La Nuu
Fotografi es de gran for-
mat a l’aire lliure. Fins al 
31 d’octubre.

Rubí Rock
Fotografi es de Joan Díez 
sobre grups de rock dels 
anys 80 relacionats amb 
Rubí. Fins al 20 de de-
sembre al Castell. 

Variacions sobre Vin-
cent Van Gogh
Pintures de Van Gogh 
del tal ler d’alumnes 
d’Anna Tamayo. Fins al 
31 d’octubre a l’Aula 
Cultural.

La vibración del alma 
Obres de Blanca Sanz, 
Carmen L. Madrid, Jua-
na Sánchez, Pilar Arraz, 
Malud Alcázar, Nuria 
Espinosa, Aketzaly Fer-
nández, Nancy Carri-
llo, Montse Nogueira 
i Carlos Pinheiro. A la 
Biblioteca. Fins al 31 de 
novembre.

Cent anys d’història 
del 
Celler Coopera� u
Mostra vinculada a l’ac-
� vitat vinícola i la reha-
bilitació de l’an� c Celler 
Coopera� u. Fins al 20 de 
desembre al Celler.

EXPOSICIONS

CINEMA

TEATRE

El Cicle Gaudí porta divendres a La Sala el documental 
‘¿Puedes Oírme?’ sobre l’escultor Jaume Plensa

L’èxit ‘El pare de la núvia’ interpretada 
per Joan Pera arriba diumenge a La Sala

REDACCIÓ

La Sala acull aquest diven-
dres una nova projecció del 
Cicle Gaudí. Es tracta de la 
projecció del documental 
‘¿Puedes Oírme?’, dirigit 
per Pedro Ballesteros i que 
aproxima l’espectador al 
pensament, la poè� ca i la 
forma d’entendre l’art de 
l’escultor Jaume Plensa, un 
dels ar� stes en ac� u més 
destacats del panorama 
mundial.

Les cèlebres escultures 
monumentals de Jaume 
Plensa ens esperen, en so-
litud, en diversos racons de 

REDACCIÓ

L’obra ‘El pare de la núvia’, 
estrenada la passada tem-
porada al Teatre Condal de 
Barcelona amb gran acollida 
pel públic i crí� ca, es podrà 
veure aquest diumenge 25 
d’octubre al teatre munici-
pal La Sala. Després de l’èxit 
d’Escape Room, el tàndem 
format per Joel Joan, qui 
també és el director, i Hèc-
tor Claramunt van apostar 
per una altra comèdia com 
és ‘El pare de la núvia’, feta 
a mida del seu protagonista, 
el veterà Joan Pera. El repar-
� ment de l’obra es comple-
ta amb Pep Sais, Maife Gil, 
Anna Carreño, Oriol Casals i 
Sergi Vallés. 

A l’obra, en Francesc Ra-
mon Pujols-Pinyol, mestre 
galeter i ar� fex de la marca 
global de les Galetes Pujols-
Pinyol, està d’enhorabona. 
La Meritxell, la seva única 
fi lla, està a punt de casar-se 
amb el Bernat, un noi com 
cal i que és la nineta dels 
ulls d’en Francesc Ramon. 
El gendre ideal.

Endut per l’emoció, el 
Francesc Ramon ha organit-
zat el “bodorrio” del segle. 
Ha convidat a amics, cone-
guts i desconeguts, contrac-
tat a la millor companyia 
de circ per a la canalla, 
l’orquestra simfònica més 
important de casa nostra 
per amenitzar la vetllada i 
l’empresa de pirotècnia més 

L’obra ‘Source’ ubicada a Montréal. / Cedida

Cartell promocional de l’obra. / Cedit

reconeguda del país per a la 
traca fi nal.

Però tot agafa un gir 
inesperat quan, el dia abans 
del casament, en Francesc 
Ramon descobreix amb 

espant que la mare del seu 
futur gendre va ser una an� -
ga amant seva i que va parir 
al Bernat, el seu futur gen-
dre, nou mesos després de 
la seva úl� ma infi delitat… I 

si resulta que els nuvis són 
també germans?

La funció serà a les 18.30 
h i les entrades es poden 
comprar a h� ps://teatrela-
salarubi.koobin.cat.

 Amplien la programació de La Sala amb noves propostes 
com les actuacions de Zurita i d’Hotel Cochambre
La Sala ha incorporat noves 
propostes a la programació 
d’aquest semestre. Entre 
els nous � tols de la tem-
porada, figura l’obra ‘53 
diumenges’, que es podrà 
veure els dies 20 i 21 de no-
vembre en el format Entre 
bambolines. El muntatge, 
escrit i dirigit per Cesc Gay, 
està protagonitzat per Pere 
Arquillué, Marta Marco, 
Lluís Villanueva i Àgata 
Roca. La programació tam-
bé suma diversos especta-
cles musicals. El proper 22 

de novembre, � ndrà lloc el 
tradicional concert de tar-
dor organitzat pel Foment 
de la Sardana, enguany 
amb la participació de la 
Cobla Ciutat de Girona. 
I el 29 de novembre, el 
rubinenc Zurita pujarà a 
l’escenari per presentar la 
seva nova carrera en soli-
tari. Ho farà acompanyat 
d’Aleix Vives, Joon Davies i 
Nano Negrié, i amb algunes 
col·laboracions especials.

L’11 de desembre, serà 
el torn d’Hotel Cochambre 

i el seu espectacle concert 
Ex Cupidos, una proposta 
en format acús� c amb el 
segell habitual de la for-
mació: música i humor ben 
barrejats i amb bones dosis 
d’improvisació.

Amb l’arribada de les 
festes nadalenques, tam-
poc hi faltaran algunes de 
les cites habituals de la 
temporada, com és La Ma-
rató de contes de La Xarxa 
(20 de desembre) o el con-
cert de valsos i danses (30 
de desembre). / DdR

mans.
El fi lm es podrà veure 

aquest divendres 23 d’oc-
tubre a les 21 h al teatre 

la terra. ‘¿Puedes Oírme?’ 
és un documental que ens 
convida a conèixer-les de 
la mà d’aquest creador, 
que entén l’art com a ge-
nerador de bellesa i que 
llegeix l’espai públic com 
un lloc de trobada per a la 
comunitat.

A través de les seves 
emblemàtiques instal-
lacions i peces en espais 
públics d’Espanya, França, 
Suècia, EUA, Canadà i el 
Japó, descobrim la senzilla 
fi losofi a de Plensa basada 
en la cerca de relacions 
harmòniques entre l’obra, 
l’entorn i els éssers hu-

municipal La Sala i les en-
trades costen 4,5 euros i 3 
euros amb el Carnet de la 
Biblioteca.
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MÚSICA

Concert del contrabaixista 
Marco Boi a l’Ateneu
L’Ateneu acoll irà el  25 
d’octubre a les 12.30 h el 
concert del contrabaixista 
Marcos Boi, que presentarà 
el seu úl� m projecte musi-
cal: ‘Outsider’. Boi estarà 
acompanyat pel guitarrista 
Ignasi Cusso i el bateria 
Ramon Diaz.

L’aforament per assis� r 

al concert és limitat per 
poder complir amb les me-
sures de seguretat. 

Per poder assistir, cal 
inscriure’s a través del cor-
reu associaciojazzrubi@hot-
mail.com, explicant quantes 
persones hi aniran. També 
caldrà omplir una declaració 
responsable. / DdR

El contrabaixista Marco Boi vindrà a Rubí acompanyat per Ignasi 
Cusso i Ramon Díaz. / Cedida

REDACCIÓ

L’Espai Exposi� u An� ga Es-
tació ha inaugurat aquest 
dijous la mostra ‘Crea� vitat, 
expressió plàstica i salut 
mental’, amb la qual es com-
memora el 20è aniversari de 
la Fundació Congrés Català 
de Salut Mental. 

L’exposició reuneix les 
obres guanyadores del Pre-
mi Xarxart, creades per per-
sones usuàries dels serveis 

PINTURA

L’An� ga Estació acull una exposició sobre crea� vitat i salut mental

ART URBÀ

El Full Colors dona vida a les parets de 
cinc espais diferents de la ciutat
REDACCIÓ

La quarta mostra de grafi t 
i art urbà Full Colors ha 
transformat aquest cap 
de setmana les parets de 
cinc espais de la ciutat: la 
plaça de Josep Tarradellas, 
l’aparcament situat darrere 
del Rubí Forma, el Club 
Frontennis Rubí, La Cruïlla 
i la plaça de Pla i Pallejà. 
La mostra s’emmarca en 
la proposta ‘Color ’, que 
promou l’art i l’expressió 
artística per transformar 
l’espai urbà i enguany s’ha 
descentralitzat per arribar a 
diferents barris de la ciutat. 
Han par� cipat grafi ters de 
la província com ara Leim, 
Emak, Musa, Harry Bones, 
Maga, Kram, Zurik i Kets, 
Axia, Mala, Baie i Urih.

Els artistes van poder 
crear les seves obres se-
guint amb les mesures de 
seguretat per prevenir el 
contagi de covid-19. El lema 
d’aquesta edició ha estat ‘El 

Una de les parets pintades durant el fes� val. / J.A. Montoya

Una mostra de les obres que es poden veure a l’An� ga Estació. / Cedida

poder de les persones’, molt 
relacionat amb la pandèmia 
i ha proposat als artistes 
crear homenatges a la via 
pública.

El Full Colors també ha 
incorporat el Fem Graff, 
una pintada exclusiva de 
grafi teres sota el lema ‘Les 
dones pintem molt’ a la 
pista Francesc Calvo. Entre 
les ar� stes par� cipants hi 
havia Rosa Roselló, Megui, 
San, Nataxa Ruzafa, Paola 

Lujan i Mònica Rivas.

Ruta Street Art
Coincidint amb el Full Co-
lors, el consistori ha posat 
en marxa la ruta Street Art 
Rubí a l’aplicació Rubí Ciu-
tat, dins l’apartat Rubí Jove. 
A través d’aquest suport 
digital, la ciutadania pot 
trobar les obres d’art urbà 
de la ciutat geolocalitzades 
i acompanyades d’una breu 
descripció. La proposta in-

clou, de moment, 16 localit-
zacions de murs de la ciutat 
que llueixen grafi ts: des de 
les parets de la Torre Bassas 
fi ns a la plaça de Ca n’Oriol. 
D’aquí a poc temps, s’hi 
afegiran les obres creades al 
Full Colors d’aquest 2020.

La ruta d’art urbà rei-
vindica aquestes obres i les 
dona a conèixer entre els 
rubinencs. L’aplicació es pot 
descarregar des del Google 
Play i l’Apple Store.

de la xarxa pública d’atenció 
a la salut mental de Cata-

lunya. 
El Premi Xarxart és un 

concurs de pintura i dibuix 
que es va convocar entre els 

anys 1997 i 2017, coincidint 
amb cadascuna de les edi-
cions del Congrés de Salut 
Mental. Les obres presenta-
des són el resultat de la tasca 
realitzada des de diferents 
serveis de la xarxa de salut 
mental, que treballen des 
d’una mirada i orientació 
comunitària, acompanyant 
processos d’empoderament 
de les persones ateses. Es 
tracta de pintures i dibuixos 
que poden encabir-se en el 

concepte d’Art Brut, intro-
duït el 1945 pel pintor Jean 
Dubuff et per defi nir aquell 
art creat per persones alie-
nes al món ar� s� c i sense 
una formació acadèmica. 

La mostra, que és i� ne-
rant, es podrà veure a Rubí 
fi ns al 8 de novembre. Els 
horaris d’obertura són els 
dijous, divendres i dissabte 
d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h 
i els diumenges i fes� us d’11 
h a 14 h.
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MARATÓ

La Biblioteca torna a col·laborar amb La Marató 
de TV3 amb la venda solidària de llibres
REDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Mar�  
Tauler col·labora un any 
més amb La Marató de 
TV3, enguany dedicada a 
la covid-19, organitzant una 
venda solidària de llibres a 
par� r d’un euro. Els exem-
plars es podran adquirir a 
par� r del 26 d’octubre al 
ves� bul de l’equipament.

Durant tot l’any, la Bibli-
oteca recull donacions de 
llibres tant dels seus usu-
aris habituals com d’altres 
persones que volen des-
fer-se’n per manca d’espai 
o perquè ja no els necessi-
ten. L’equipament accepta 
documents en bon estat 
de conservació, que siguin 
actuals –generalment, que 
no superin els 15 anys de 
publicació– o que � nguin 
una relació directa amb 
la ciutat, ja sigui perquè 
tractin d’ella o perquè el 
seu autor o autora sigui 
rubinenc o rubinenca o hi 
es� gui vinculat. Entre tot 
aquest material, el personal 

Imatge de La Marató d’aquest any. / TV3

de la Biblioteca selecciona 
els exemplars en millor es-
tat de conservació i de més 
actualitat, i els posa a la 
venda a la parada solidària 

de La Marató.
Aquesta col·laboració es 

realitza des del 2016 i, en 
tot aquest temps, ha servit 
per recaptar 4.605 euros. 
Aquests diners se sumen 
als fons recollits a Rubí 
per a La Marató a través 
d’altres inicia� ves, com ara 
La Marató de Contes o les 
activitats que organitzen 

centres educa� us, comer-
ços i en� tats locals.

La covid-19 centrarà l’edi-
ció d’enguany
La Marató 2020 està prota-
gonitzada per la covid-19. 
La gran incidència del co-
ronavirus entre la població 
ha inspirat el lema d’aquest 
any, ‘Aquesta Marató toca a 
tothom’, amb el qual es vol 
interpel·lar directament la 
ciutadania perquè es mobi-
litzi i sigui solidària amb una 
causa que afecta el conjunt 
de la societat.

Els fons que s’ob� nguin 
gràcies als dona� us de La 
Marató 2020 serviran per 
sensibilitzar envers la covid-
19, però sobretot, per avan-
çar en la consecució dels 
reptes de la recerca. Atesa 
la vigència de la pandèmia, 
el procés d’adjudicació dels 
recursos que s’obtinguin 
amb La Marató serà ex-
cepcional per contribuir de 
manera immediata a obte-
nir resultats i respostes en 
aquesta malal� a.

DISSENY

Con� nua en marxa el concurs 
de disseny de punts de llibre
REDACCIÓ

La Biblioteca de Rubí, que 
enguany celebra el desè 
aniversari en el nou equi-
pament, ha impulsat la 26a 
edició del concurs de punts 
de llibre, tot un clàssic de la 
Mestre Mar�  Tauler.

El concurs proposa als 
participants del concurs 
que s’imaginin com serà la 
Biblioteca del 2030 i facin 
un disseny tenint en compte 
aquesta premissa.

El concurs està obert a 
tots els infants i joves de 
Rubí d’entre 5 i 16 anys. 
Així, hi ha quatre categories: 
entre 5 i 7 anys, entre 8 i 9 
anys, entre 10 i 16 anys i 
entre 14 i 16 anys. El lema 
del concurs és ‘2020. #bibli-
orubi fa 10 anys!’ i només es 
pot par� cipar un treball per 
par� cipant.

Pel que fa a la tècnica, 
s’accepta qualsevol, excepte 
l’ús de retoladors fl uores-
cents, les imatges animades 
i les lletres en relleu.

Els punts han de tenir 
un format de 21x6 cm i han 

d’estar presentats en un 
suport de cartolina blanca. 
Els que estan realitzats en 
ordinador, han de tenir una 
resolució de 300 pp com a 
mínim. Tots els treballs han 
de ser inèdits i darrere del 
punt han d’estar signats amb 
el nom, cognoms, el telèfon 
i l’edat.

El termini de presentació 
fi nalitza el 20 de desembre, 
ja que s’ha hagut d’allargar 
per la situació sanitària, i 
s’han de lliurar a la Biblio-
teca.

Els guanyadors de les 
diferents categories rebran 
un premi i els punts seran 
impresos i repar� ts entre els 
lectors de la Biblioteca.

Pel que fa als drets d’au-
tor de les obres premiades, 
seran propietat de la Bibli-
oteca.

Els infants i joves 
poden presentar 
els treballs fi ns al 
20 de desembre

La Marató 
d’aquest any 
estpara dediciada 
a la covid-19
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INSTAL·LACIONS | FUTBOLEXCURSIONISME | MARXA

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

El consistori ha iniciat aques-
ta setmana els treballs de 
renovació de la gespa del 
camp de futbol de Can Ro-
sés, on disputa els seus 
partits la Unió Esportiva 
Rubí. El projecte, inclòs al 
Pla d’inversions fi nancera-
ment sostenibles, permetrà 
millorar les condicions de 
joc, ja que la gespa an� ga 
havia arribat al fi nal de la 
seva vida ú� l.

El � pus de gespa que es 
col·locarà és de nova gene-
ració, no requereix reblert 
del � pus cautxú i comporta 
una reducció del cost de 
manteniment del camp de 
futbol.

Les obres han comen-
çat amb la re� rada de tot 
l’equipament espor� u, que 
es tornarà a col·locar un cop 
s’hagi instal·lat la nova ges-
pa. Posteriorment, es traurà 
l’actual gespa ar� fi cial i el 
reblert amb una màquina 
específica. També es rea-
litzarà una desbrossada al 
talús situat al gol nord, amb 
l’objectiu de regularitzar 

El Centre Excursionista de 
Rubí (CER) organitza des de 
fa molts anys la Marxa In-
fan� l de la Regularitat, una 
ac� vitat mul� tudinària que 
consisteix en una sortida 
per la natura dels infants 
per parelles. Una ac� vitat 
molt popular a Rubí que 
enguany no es podrà fer per 
culpa de la pandèmia i que 
s’ha subs� tuït per una nova 
ac� vitat: la Marxa Familiar.

El  CER ha impulsat 
aquesta activitat, que es 

L’atleta de la Unió Atlè� ca 
Rubí (UAR), Hugo García, va 
par� cipar el passat cap de 
setmana en el Campionat 
d’Espanya Sub-18, que es 
va disputar a l’estadi Natàlia 
Rodríguez de Tarragona.

Hugo García va compe� r 
en la prova de llançament 
de disc i va quedar en se-
tena posició després de 
fer un llançament de 40,72 
metres. / UAR

la super� cie i eliminar les 
plantes i herbes existents. 
Un cop desbrossat el talús i 
lliure d’herbes, es compac-
tarà i s’aplicarà un herbicida 
per evitar el creixement de 
les plantes.

Abans de començar a 
col·locar la nova gespa, es 
comprovarà l’estat de la 
base asfàl� ca existent. En el 
cas que es trobessin irregu-
laritats, es pavimentarà per 
tal d’aconseguir una super-

pot fer en un grup màxim 
de 5 persones i de totes les 
edats i que consisteix en 
recórrer un i� nerari que es 
pot consultar a través de la 
pàgina web del CER i que 
està senyalitzat en color 
groc i negre. La sortida i 
l’arribada de l’ac� vitat és a 
Can Xercavins.

L’itinerari es pot com-
pletar entre el 24 d’octubre 
i el 29 de novembre i les 
inscripcions s’han de fer ex-
clusivament per internet a 

L’Ajuntament subs� tueix la gespa 
del camp de futbol de Can Rosés

El Centre Excursionista impulsa una 
Marxa Familiar adaptada als temps 
de la crisi sanitària actual

Hugo García queda 7è en el Campionat 
d’Espanya Sub-18 de llançament de disc

fície homogènia i regular. 
També es col·locarà una 
base elàstica que esmor-
teeixi les caigudes que es 
puguin produir al camp.

Els treballs els duu a 
terme l’empresa Fieldturf 
Poligras per un import de 
256.266,50 euros. El ter-
mini d’execució d’aquesta 
actuació és d’unes quatre 
setmanes, durant les quals 
no es podrà fer servir la 
instal·lació. / DdR

través del web www.rubicer.
cat fi ns al 15 de novembre. 
Per tal de fer el control, 
caldrà enviar una fotografi a 
des del punt que indicaran 
els organitzadors.

Per par� cipar en l’ac� vi-
tat, és imprescindible calçat 
adient per la muntanya, 
motxilla, can� mplora amb 
aigua i alguna peça per 
protegir-se en cas de pluja. 
També es recomana als par-
� cipants portar alguna cosa 
per menjar. / DdR

El camp de futbol estarà en obres durant un mes. / Arxiu
La clàssica Marxa de la Regularitat Infan� l no es podrà fer aquest any. / Arxiu

Hugo García, durant la compe� ció. / Miquel Merino




	231020_diariderubi_01
	231020_diariderubi_02
	231020_diariderubi_03
	231020_diariderubi_04
	231020_diariderubi_05
	231020_diariderubi_06
	231020_diariderubi_07
	231020_diariderubi_08
	231020_diariderubi_09
	231020_diariderubi_10
	231020_diariderubi_11
	231020_diariderubi_12
	231020_diariderubi_13
	231020_diariderubi_14
	231020_diariderubi_15
	231020_diariderubi_16

