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El veïnat de la plaça clavé reclama solucions a l’Ajuntament 
pel soroll i l’incivisme que pateixen a les nits
rEDAcciÓ

Sorolls fins a altes hores de 
la nit, brutícia, orins, vòmits 
o deixalles de tota mena a 
terra. Aquests són alguns 
dels problemes d’incivisme 
als quals s’enfronten des 
de temps els veïns i veïnes 
de la plaça Anselm Clavé 
i dels carrers pròxims a 
aquesta. Una situació que 

s’ha agreujat en les últimes 
setmanes, amb l’arribada de 
l’estiu i la desescalada pel 
confinament.

Els afectats es van reu-
nir a principis de juliol per 
posar en comú la proble-
màtica que els toca patir 
pràcticament cada nit. Els 
problemes de soroll -vehi-
cles, crits, gent que canta...- 
sorgeixen tant d’usuaris de 

les terrasses d’alguns bars 
com per persones que han 
fet de la plaça el seu espai 
per fer ‘botellons’. A aquest 
fet se li ha d’afegir la brutícia 
que generen, amb gots de 
plàstics i llaunes, papers, 
i també orins i vòmits a la 
via pública, a més de cotxes 
mal aparcats a l’entorn de 
la plaça.

Segons el veïnat, han 

Les trobades de gent a la plaça fins a altes hores de la nit provoca 
molèsties al veïnat pel soroll i per la brutícia generada. / Foto: Veïns 
de la plaça clavé

detectat que, a més, hi ha 
bars que allarguen l’hora de 
tancament o que serveixen 
begudes fora de l’horari 
d’apertura, una situació que 
genera conflictes de convi-
vència amb el veïnat, però 
també afecta als bars i ne-
gocis de la plaça que sí que 
compleixen la normativa.

Per tot plegat, han acor-
dat sol·licitar una reunió 

amb l’Ajuntament per tal 
de buscar solucions que 
permetin la convivència 
entre l’activitat econòmica 
de restauració que té lloc a 
la plaça, l’oci dels usuaris i 
el descans del veïnat.

Entre les propostes que 
els veïns i veïnes volen po-
sar a la taula hi ha que l’ad-
ministració local recordi als 
bars de la plaça la normativa 
sobre l’horari de tancament 
i les sancions a les quals 
s’exposen, més vigilància 
policial, multar els cotxes 
mal aparcats, confiscar les 
begudes un cop els bars han 
tancat i intensificar la neteja 
i la desinfecció.

Els afectats també as-
senyalen que l’Ajuntament 
encara no té activa l’orde-
nança reguladora del soroll 
i les vibracions que hauria 
de prevenir i corregir la con-
taminació acústica i insten 

al consistori a posar-la en 
marxa de manera urgent.

D’altra banda, i ja a llarg 
termini, el veïnat troba ne-
cessari obrir un debat amb 
l’Ajuntament sobre el model 
de plaça que es vol, per evi-
tar que l’espai es converteixi 
en un espai d’oci nocturn. 

Cal recordar que aques-
ta no és la primera vegada 
que els afectats denuncien 
públicament els problemes 
que pateixen a la plaça, ja 
que les queixes pel soroll i 
els actes incívics es remun-
ten a fa anys. 

Pancartes demanant si-
lenci
Com que la situació no ha 
millorat durant aquest mes 
de juliol, el veïnat ha penjat 
pancartes demanant silenci 
a les nits i no descarta acci-
ons més contundents en un 
futur pròxim.

Els afectats han penjat pancartes apel·lant al civisme de la gent i 
demanant silenci a les nits. / Foto: Veïns de la plaça Clavé



 Divendres, 24 de juliol de 2020ACTUALITAT 3

La Generalitat dona llum
verda a la construcció de
l’edifi ci de l’Escola del Bosc
REDACCIÓ

La Generalitat ha donat llum verda 
aquest dimarts a la construcció de 
l’edifi ci de l’Escola del Bosc, al barri 
de Ca n’Oriol, un centre educa� u 
que fa una dècada que està en 
barracons i en condicions precàries 
per dur a terme la tasca forma� va 
dels infants. Les obres � ndran un 
cost de 4.400.000 € i la Generalitat 
preveu que estiguin enllestides 
abans del 2026. 

El Departament d’Educació ha 
modifi cat el Pla Econòmic i Finan-
cer d’Inversions (PEF) en construc-
cions escolars amb la incorporació 
de 17 noves actuacions arreu del 
territori per un import total de 91 
milions d’euros, que s’edifi caran a 
través de l’empresa pública Infra-
estructures de la Generalitat de 
Catalunya (Infraestructures.cat). 

Entre aquestes noves actua-
cions hi ha la de l’Escola El Bosc. 
L’edifici tindrà capacitat per en-
cabir una línia d’alumnat, però la 
construcció permetrà incorporar 
nous espais en funció de les futures 
necessitats del centre. La redacció 
del projecte inclourà un procés 

REDACCIÓ

Centenars de paraigües de colors 
formen, des de fi nals de la set-
mana passada, un gran sostre de 
colors en el tram del passeig de 
Francesc Macià entre el carrer 
Sant Cugat i la plaça Catalunya. 
Es tracta de la inicia� va Umbrella 
Sky Project, una proposta que 
omple el passeig de color i que, a 
més, facilita ombra per passejar. 
El projecte va néixer a la ciutat 
portuguesa d’Águeda, al sud de 
Porto, l’any 2011 i s’ha estès per 
ciutats d’arreu del món.

A Rubí, la inicia� va forma part 
d’una campanya municipal que 
reivindica el ‘color’ com a part 
de la seva iden� tat, un color que 
vol refl ec� r diversitat, crea� vitat, 
innovació... La primera acció 
d’aquesta campanya va ser al març 
quan és l’ar� sta Urih, de l’en� tat 
Petados Crew, va pintar un gran 
mural en una de les façanes de la 
plaça Cons� tució.

Posteriorment, l’Escola d’Art i 
Disseny edRa ha plasmat la seva 
proposta gràfi ca per a la inicia� va 
Color al terra de la plaça Pere Es-
mendia o al carrer Sant Josep.

Paraigües de colors omplen un tram 
del passeig Francesc Macià

La inicia� va ha sorprès molts vianants, però està tenint molt bona acollida. / J. 
A. Montoya

Les obres � ndran 
un cost de 4,4 milions 
d’euros i l’Ajuntament 
aportarà un 10% del 

cost del projecte

La darrera acció ha estat la 
dels paraigües de colors, que ha 
cridat molt l’atenció dels vianants 

i que està tenint bona acollida 
a les xarxes socials.les xarxes 
socials. 

par� cipa� u perquè la comunitat 
educa� va de l’escola pugui prendre 
part en el procés de decidir com 
seran els espais educa� us del nou 
edifi ci.

L’Ajuntament aportarà el 10%
Tal com es va anunciar el passat 
mes de març,  l’Ajuntament apor-
tarà el 10% del total de l’obra 
(projecte, licitació, construcció). i 
abonarà aquest 10% en diferents 
terminis i segons la planificació 
econòmica del Consistori.

La comunitat educa� va del cen-
tre, que ha lluitat des de fa molts 
anys per un edifi ci digne, ha rebut 
la no� cia amb sa� sfacció però amb 
molta prudència, ja que no és la 
primera vegada que s’anuncia la 
construcció del centre -havia � ngut 
una par� da pressupostària- però 
fi nalment no es va � rar endavant. 
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Rubí registra 16 nous casos posi� us 
en coronavirus en l’úl� ma setmana
REDACCIÓ

Tot i que la setmana passa-
da les dades de persones 
amb la Covid-19 a Rubí 
-només dos nous contagis- 
podien fer pensar que la ciu-
tat s’escapava dels rebrots 

que s’estaven produint a 
Barcelona, aquesta setma-
na els nous casos s’estan 
registrant també a l’àrea 
metropolitana i Rubí no està 
sent una excepció.

En els darrers set dies, 
s’han registrat 16 persones 
que han donat positiu en 
coronavirus. Ara hi ha a la 
ciutat 583 persones que han 
� ngut o tenen covid-19, una 
infecció que s’ha confi rmat 
a través d’un test o prova 
PCR.

Pel que fa a les per-
sones sospitoses de tenir 
coronavirus, aquestes han 
augmentat en 291, una 
xifra similar a l’augment de 
la setmana passada i ara 
sumen un total de 4.008 
casos. Aquests són casos 
de malalts amb símptomes 

als quals un metge ha diag-
nos� cat com a infectat per 
coronavirus, però a qui no 
se li ha realitzat cap test o 
prova.

Pel que fa a les defunci-
ons al Vallès Occidental, en 
la darrera setmana s’han 
produït tres morts per co-
ronavirus. Des de l’inici 
de l’epidèmia de covid-19, 
han mort 1.428 persones 
a la comarca per aquesta 
malal� a.

Les xifres de la 
covid-19 a Rubí

POSITIUS

SOSPITOSOS

583

4.008

TAXA CONTAGI*

85,47
*Per cada 10.000 hab.

Des de l’inici 
de la pandèmia, 
han mort 1.428 
persones per 
la Covid-19 a 
la comarca

La mascareta és obligatòria al carrer. / Cedida

La família de Sebastià Colomer i Torrella 
volem agrair de tot cor a Mossen Josep 
Esplugas, Mossen Joaquim Meseguer 
(Rector de l’Església de St Pere de Rubí), 
Mossen Blai Blanquer, l’Equip de la Mare 
de Déu, Jordi Boltes i l’Obrador Coral de 
Rubí i a totes les persones que ens van 
acompanyar i participar a la seva missa 
funeral el passat divendres, per fer una 

celebració tan entranyable.
També als qui no hi van poder ser 
presencialment però sabem que hi van ser 

de pensament i de cor.
A totes i tots, moltes gràcies.

MAMA, la palabra más bella pronunciada 
por un hijo. Allá donde estés siempre estarás 
en nuestros corazones,y que una y otra vez a 

través de la eternidad brillaremos juntos.
Te queremos Mama, descansa en paz, 

de tu marido, hijos, nieto, yerno y nuera.
La misa funeral será el miércoles 

30 de septiembre a las 20 h

María Isabel
Corvinos Bordas
Falleció el pasado 15 de julio 

a los 76 años de edad 



 Divendres, 24 de juliol de 2020 ACTUALITAT6

Rubí compta amb uns 1.500 pisos buits, un 80% dels 
quals pertanyen a grans tenidors com bancs

L’equip redactor del Pla Local de l’Habitatge ha tancat ja la 
diagnosi sobre l’estat de l’habitatge a Rubí. El document, 
disponible en una versió resumida al web municipal i a la 
plataforma Rubí Par� cipa, s’ha fet a par� r de l’anàlisi de 
les dades demogràfi ques de diferents fonts i de les pro-
jeccions de població que fa l’IDESCAT. L’anàlisi se centra 
en 6 aspectes: evolució i caracterís� ques de la població, 
mercat de l’habitatge, col·lec� us amb especial necessitat 
d’habitatge, evolució i estat del parc residencial, previsions 
demogràfi ques i de necessitat d’habitatge, i objec� u de 
solidaritat urbana. La diagnosi també inclou un quadre 
resum de les necessitats d’habitatge per als pròxims anys, 
per � pologies de població i possibles àmbits d’actuació que 
s’hauran d’afrontar durant l’elaboració del Pla d’acció.

Entre les dades més rellevants hi ha l’es� mació que Rubí 
necessitarà 4.779 habitatges per assolir el 15% de vivendes 

des� nades a polí� ques socials en un període de vint anys. 
Aquesta xifra inclouria habitatges nous de propietat muni-
cipal, allotjaments dotacionals, habitatges provinents de la 
Borsa de Mediació i pisos cedits per grans tenidors, entre 
d’altres. La principal estratègia per assolir aquesta xifra és 
la mobilització del parc existent. La diagnosi ofereix una 
aproximació a la quan� tat de pisos buits a Rubí, uns 1.500, 
dels quals un 80% serien propietat de grans tenidors.

La diagnosi també iden� fi ca els col·lec� us amb neces-
sitats especials d’habitatges i les casuís� ques pròpies de la 
ciutat: la tendència a la sobreocupació dels habitatges, els 
alts índexs de població jove en situació de vulnerabilitat que 
té molt di� cil accedir a un habitatge, la tendència creixent 
dels preus de lloguer, la manca d’habitatges per fer front 
a les situacions d’emergència social, i la cronifi cació de la 
vulnerabilitat. / DdR

Arrenca el procés de par� cipació
ciutadana del Pla Local d’Habitatge
REDACCIÓ

El procés de participació 
ciutadana per a l’elaboració 
del Pla local d’habitatge de 
Rubí s’ha posat en marxa 
amb l’ac� vació de la plata-
forma Rubí Par� cipa. Fins al 
12 d’octubre, els rubinencs 
i rubinenques podran con-
sultar en aquesta web la 
diagnosi sobre la situació 
de l’habitatge al municipi i 
fer les seves propostes de 
millora a través d’un senzill 
qües� onari.

A més, després de l’es� u, 
se celebraran sis jornades al 
carrer en què la ciutadania 
podrà informar-se sobre el 
pla i formular-hi les seves 
propostes en unes parades 
que s’instal·laran en dife-
rents punts de la ciutat.

A banda d’aquestes jor-
nades, s’han previst tres 
tallers par� cipa� us presen-
cials: una sessió amb tècnics 
municipals que servirà per 
recollir una mirada trans-

versal sobre les necessitats 
i estratègies prioritàries 
en matèria d’habitatge (2 
d’octubre); un debat obert a 
la ciutadania on s’exposarà 
la diagnosi i es posaran en 
comú objec� us i estratègies 
(8 d’octubre); i una sessió 
amb actors socials i profes-
sionals que comptarà amb 
la par� cipació dels agents 
que formen part de la Mesa 
pel dret a l’habitatge, d’en-
� tats gestores i APIs, entre 
d’altres (20 d’octubre).

Les persones interessa-
des a assis� r al debat del 
8 d’octubre ja s’hi poden 
inscriure a través d’un for-
mulari que trobaran tant a 
la plataforma Rubí Par� cipa 
com al web municipal.

El Pla local d’habitatge 
és un document estratègic 
que ha de fi xar les propostes 
i compromisos municipals 
en aquest àmbit per als 
propers sis anys. L’objec-
tiu principal d’aquest pla 
és poder garantir a tota 

la ciutadania l’accés a un 
habitatge digne i just, a 
través de polí� ques ac� ves 
en matèria d’habitatge so-
cial. “El nostre compromís 
era iniciar com més aviat 
millor el pla i treballar-lo 
alhora que es redacta el nou 
POUM. És molt important 
que el nou planejament 
sigui coherent amb les ne-
cessitats que iden� fi qui el 
Pla local d’habitatge”, ha 
manifestat l’alcaldessa, Ana 

L’alcaldessa i la regidora d’Habitatge, durant la presentació del procés 
par� cipa� u. / Ajuntament de Rubí – Localpres

M. Mar� nez.
El govern local entén 

que la implicació de la ciu-
tadania en aquest procés 
és necessària per conèixer 
la realitat des de diferents 
punts de vista, atès que 
el tema de l’habitatge és 
molt complex i hi ha molts 
col·lec� us involucrats; per 
saber les necessitats que 
existeixen; i per recollir ide-
es i propostes que puguin 
donar-hi resposta.

Posen en marxa a l’OAC de Les Torres un 
punt d’acompanyament per demanar 
ajuts socials via telemà� ca
L’Àrea de Serveis Socials ha 
posat en marxa un punt 
d’acompanyament a la tra-
mitació telemà� ca dels ajuts 
a famílies afectades per crisi 
provocada per la pandèmia. 
Es tracta d’una inicia� va que 
dona resposta a l’increment 
de pe� cions d’ajuts causat 
pels efectes de la crisi sani-
tària de la Covid-19.

Aquesta proposta té dos 
objec� us. D’una banda, ha 
creat un banc de dades amb 
tots els ajuts públics als quals 
es poden acollir les persones 
que s’han vist afectades per 
la situació actual. I de l’altra, 
assessora i acompanya les 
persones interessades. En 
aquest cas, exposa les op-
cions als i les sol·licitants, 
explica quin és el procés de 
sol·licitud i, si és necessari, 
acompanya en el procés de 
recopilació de documentació 
i tramitació en línia.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez ha visitat aquest dilluns 
al costat de la regidora de 
Serveis Socials, Yolanda Fer-
rer Polo, les instal·lacions 
on s’ofereix el nou servei. 
Per a Ferrer, aquest és un 

pas endavant en matèria 
d’igualtat: “Aquest servei ens 
ajudarà a garantir igualtat 
d’oportunitats en l’accés a 
les prestacions socials”

La tramitació telemà� ca 
és sovint una difi cultat per a 
persones que o bé no tenen 
accés a la tecnologia o bé 
no tenen els coneixements 
necessaris. La crisi econòmi-
ca derivada de la pandèmia 
ha fet que moltes persones 
hagin recorregut als ajuts 
socials. Aquest servei s’ha 
posat en marxa per absorbir 
aquesta demanada i facilitar 
l’accés a la informació i a les 
ges� ons. Informació sobre 
l’ingrés mínim vital, els re-
quisits per optar-hi i ges� o-
nar la sol·licitud és la pe� ció 
més demanada les darreres 
setmanes als serveis socials 
municipals.

Aquest servei s’ofereix 
de forma presencial a l’Ofi -
cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de Les Torres en horari 
de 9 h a 14 h amb cita prèvia. 
Per reservar cita, cal fer-ho 
a través del número 93 588 
70 00 ext 2426 i ext 2427. 
/ DdR
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Més que te és un nou 
espai que ha obert les 
seves portes a Sant Jordi 
Parc, al carrer Josep Fer-
rer i Domingo núm. 3 de 
Rubí. A Més que te es pot 
gaudir d’una àmplia carta 
de tes, cafè de qualitat, 
tota mena de begudes, 
pastissos artesans i en-
trepans sans, originals i 
de proximitat, servit amb 
molta cura i vocació de 
servei per tal que el client 
gaudeixi del temps que 
està amb nosaltres.

Per aquest motiu hem 
cuidat molt l’espai. El dis-
seny del local ha estat 
de niu d’arquitectura i la 
marca, a càrrec de Maria-
na Castel. Volem posar el 
nostre espai al servei dels 
artistes rubinencs o de la 
comarca. Ens hem estre-
nat amb una exposició 
de quadres de la pintora 

Més que te, un espai on
gaudir del millor te i cafè, 
i d’activitats culturals diàries

Anna Tamayo i la cerà-
mica de la creadora Vero 
Díaz i encara es podran 
visitar en els propers me-
sos. La nostra intenció és 
anar variant tan d’artistes 
com de disciplines.

A Més que te tenim 
tres espais diferenciats. 
La terrassa, el saló interior 
amb taules de diferents 
mides i un segon nivell 
amb una taula polivalent 
que tant pot servir per ubi-
car a un grup gran, fer-hi 
tallers, o poder-hi treballar, 
ja que tenim wi�  gratuït i 
servei de fotocòpies.

A part de les exposi-
cions volem organitzar 
clubs de lectura, tallers, 
fer recitals de poesia, 
música i presentacions de 
llibres, que anirem anun-
ciant segons estiguin pro-
gramades. El dissabte 25 
de juliol, dia que celebrem 

la inauguració, podreu fer 
un tast de les opcions que 
tenim intenció d’oferir i us 
convidem a una copa de 
cava.

Seguiu-nos a la nostra 
Web mesquete.com on hi 
ha una botiga de venda 
de tes online, a instagram 
@mes.que.te o facebook 
mesquete.cat.



L’acte de col·locació de les Stolpersteine 
a Rubí � ndrà lloc el 21 de setembre
REDACCIÓ

L’acte de col·locació de les 
Stolpersteine –les llambor-
des que recorden els de-
portats durant el nazisme– 
se celebrarà finalment el 
proper 21 de setembre. 
Les obres commemora� ves 
de l’ar� sta alemany Gunter 
Demnig ja són a la ciutat.

Demnig havia de visitar 
Rubí el passat 9 d’abril per 
instal·lar personalment les 
Stolpersteine, però la situ-
ació d’emergència sanitària 
provocada per la Covid-19 
ho va acabar impedint. El 
Memorial Democràtic ha 
reprogramat l’acte per al 
setembre, tot i que per la 
mateixa pandèmia aquest 
es farà sense la intervenció 
de l’ar� sta.

Les onze llambordes 
commemora� ves es troben 
ara custodiades a la casa 
consistorial i entre l’1 i el 18 
de setembre s’exposaran a la 
Biblioteca Municipal Mestre 
Mar�  Tauler perquè tothom 
les pugui veure de prop. Du-

fer un petit però alhora 
gran homenatge a aquelles 
persones que van perdre 
la seva vida per culpa del 
feixisme”, mentre que el 
regidor de Memòria Històri-
ca, Pau Navarro, ha explicat 
que la data escollida per a la 
col·locació de les llambordes 
està carregada de signifi cat: 
“És el Dia Internacional de 
la Pau, vam pensar que era 
important donar-li tota la 
solemnitat”. 

A Rubí es col·locaran 
onze Stolpersteine en record 
d’Enric Aragonès Camp-
derròs, Joaquim Aragonès 
Campderròs, Francesc Bar-
troli Creus, Gregorio Beltran 
Jardiel, Joaquim Cardona 
Pareras, Jesús Montroig Cu-
artero, Antoni Òdena Òdena, 
Antoni Pereña Salas, Joa-
quim Rusiñol Folch, Andreu 
Vidal Almirall i José López 
de Letona Angulo. Tot i que 
alguns d’aquests homes van 
aconseguir sobreviure fi ns a 
l’alliberament dels camps de 
concentració nazis, la majo-
ria van ser-hi assassinats.

rant aquells mateixos dies, 
també es convocarà la Taula 
de la Memòria Històrica 
per ultimar els detalls de 
l’acte solemne de col·locació 
de les Stolpersteine. Com 
estava previst inicialment, 
aquest és durà a terme da-
vant l’Ajuntament, al carrer 
Narcís Menard, i consis� rà 
en la instal·lació de les llam-
bordes corresponents a dos 
dels rubinencs homenatjats: 
els germans Enric i Joaquim 
Aragonès Campderròs. La 
resta d’Stolpersteine seran 

Les llambordes 
recorden els 
deportats durant 
el nazisme
col·locades aquell mateix dia 
per personal de l’Ajuntament 
en aquells punts de la ciutat 
que van ser l’úl� ma residèn-
cia dels deportats.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, s’ha felicitat per poder 
culminar un treball iniciat 
ara fa dos anys: “Farem el 
que ens toca com a ciutat: 

L’alcaldessa i el regidor de Memòria Històrica, amb les “Stolperstei-
ne”. / Ajuntament-Localpres
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Òmnium Rubí s’ha sumat 
a la campanya contra la 
monarquia amb un mosaic 
gegant a la plaça Catalunya

REDACCIÓ

Amb el lema «Fem-la cau-
re!», Òmnium Rubí s’ha 
sumat aquest dilluns a la 
campanya #Coronaciao 
d’Òmnium Cultural en con-
tra de la monarquia espa-
nyola. Així, ha desplegat 
un gran mosaic de 15x9 
m a la plaça Catalunya, on 

es podia llegir el lema de 
la inicia� va i la fotografi a 
d’una corona. L’acció de 
rebuig s’ha fet a més d’una 
trentena de ciutats de tota 
Catalunya, coincidint amb 
la visita dels monarques al 
mones� r de Poblet, que va 
transcorre entre les pro-
testes de par� ts i en� tats 
independen� stes. 

El mosaic que l’en� tat ha desplegat a la plaça Catalunya. / Cedida



Una mobilitat més sostenible i efi caç, un dels 
reptes dels polígons industrials de la ciutat
REDACCIÓ

L’anàlisi de la mobilitat a 
tres Parc d’Ac� vitat Econò-
mica (PAE) de Rubí posa 
de manifest la necessitat 
d’aprofundir en millores a 
la mobilitat. A encàrrec de 
l’Ajuntament, la consultoria 
especialitzada en mobilitat 
Lavola ha analitzat els PAE 
de Can Rosés, Can Jardí i 
Rubí Sud perquè serveixi 
de guia a l’hora de decidir 
futures inversions.

En primer lloc, aquest 
estudi apunta a la necessitat 
de crear taules de mobilitat 
a cada parc que perme� n 
implicar empreses i tre-
balladors en la definició i 
aplicació de les millores.

La promoció de la mo-
bilitat sostenible i segura 
és un dels punts a reforçar, 
segons assenyala l’anàlisi. 
En aquest sen� t, apunta a 
facilitar l’ús compar� t de ve-
hicle entre les persones que 
treballen en aquests parcs a 
través de la reserva d’espais 
d’aparcament. També pro-
posa la instal·lació de punts 

de recàrrega per a vehicles 
elèctrics. Dins d’aquest pa-
quet de mesures, s’aposta 
per fomentar l’oferta de 
transport públic.

Una altra via de treball, 
segons apunta l’estudi, és 
impulsar plans de despla-
çament entre les diferents 
empreses ubicades en 
aquests parcs de manera 
que s’u� litzin sistemes que 

Una bona mobilitat és vital per als polígons industrials. / Ajunta-
ment
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altres propostes encami-
nades a facilitar l’accés i 
els moviments a peu dins 
els PAE.

Finalment, facilitar l’ús 
de la bicicleta és un altre 
dels aspectes a millorar 
als PAE per això l’informe 
proposa la construcció de 
carrils i aparcaments per a 
bicicletes.

El regidor de Mobilitat 
i Accessibilitat i de Serveis 
a l’Empresa, Rafael Güeto, 
ha valorat aquest informe 
com una eina molt ú� l. “La 
mobilitat és essencial per 
continuar sent una ciutat 
atractiva per a l’activitat 
empresarial i per això hem 
analitzat què cal potenciar 
i què cal millorar de car el 
futur”, ha apuntat.

Güeto també ha asse-
nyalat que “ens agrada-
ria comptar amb més col-
laboració de la Generalitat 
i que desenvolupi el Pacte 
Nacional per a la Indústria. 
És la millor eina per fomen-
tar l’ac� vitat i les millores 
en els nostres parcs empre-
sarials”.

vagin en la línia de sosteni-
bilitat. Amb les companyies 
també es proposa explorar 
la possibilitat de fomentar 
el teletreball i la fl exibilitat 
horària amb la intenció de 
reduir la conges� ó.

L’ampliació de voreres, 
l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, la millo-
ra i ampliació del nombre 
de passos de vianants són 

Tots els i les par� cipants en el programa 
forma� u 30Plus han aconseguit un lloc de feina
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a 
través de Rubí Forma, ha 
impulsat la contractació 
de totes les persones que 
participaven al programa 
30 Plus d’aquest any. Els 30 
participants del projecte 
han trobat feina. La mitja-
na d’edat de les persones 
contractades és de 42 anys 
i han estat contractats en 
empreses ubicades majo-
ritàriament a Rubí (14) i 
Castellbisbal (12).

El 30 Plus iden� fi ca els 
llocs de treball que les em-
preses necessiten cobrir i 
ajusta la formació que s’ofe-
reix als participants a les 
necessitats de les vacants. 
Així, les persones reben 
orientació i acompanyament 
en el procés de contractació 
i formació; i les companyi-
es obtenen una subvenció 
equivalent al salari mínim 
interprofessional (1.050 
euros per jornada comple-
ta) durant la duració del 
contracte, que podrà ser a 
mitja jornada o a jornada 
completa per un mínim 

L’edifi ci Rubí Forma està ubicat a la Rambleta Joan Miró. / Arxiu

Es tracta de 
persones majors 
de 30 anys 
que han estat 
contractades per 
empreses de Rubí i 
Castellbisbal
de mig any i un màxim de 
nou mesos. Es prioritzen 
col·lec� us en risc d’exclusió 
social, baixa qualificació 
professional, els majors de 

45 anys i que resideixin a 
Rubí o Castellbisbal.

El Programa 30Plus té 
com a finalitat afavorir la 
inserció laboral  de persones 
en situació de desocupació 
de 30 anys o més, proporci-
onant-los la formació i com-
petències necessàries per 
ocupar un determinat lloc 
de treball. El programa està 
subvencionat pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
i pel Servei Públic d’Ocupació 
Estatal – Ministeri de Treball, 

Migracions i Seguretat Social 
en el marc del Programa 
30 Plus; regulat per l’Ordre 
TSF/132/2018, de 30 juliol. 
El municipi de Castellbisbal 
col·labora en aquest progra-
ma amb Rubí.

El Servei d’Ocupació de 
Rubí Forma s’encarrega de 
la selecció de persones can-
didates a través de sessions 
informa� ves i al llarg de tot 
el projecte es tutoritza cada 
par� cipant per treballar la 
seva inserció laboral.



L a setmana passada el Sindicat de 
Llogaters va registrar al Parlament 
una nova proposició de llei de con-

tenció i moderació del preu del lloguer amb 
l’objectiu de limitar els preus de lloguers 
abusius a Catalunya. El text s’ha treballat 
durant mesos amb la conselleria de Justícia i 
ja compta amb els suports dels grups d’ERC, 
JxCat, En Comú Podem i la CUP.

Si la proposta prospera, seria la primera 
vegada que es regulen els preus dels lloguers 
a Catalunya, una reivindicació social des de 
fa molts anys, ja que la situació d’emergència 
habitacional s’ha anat agreujant amb el pas 
del temps. Per posar un exemple, el Sin-
dicat de Llogaters assenyala que els preus 

Habitatge
EDITORIAL
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dels lloguers han augmentat vint vegades 
més que els sous en els últims cinc anys a 
Catalunya.

La proposició de llei vol que tots els nous 
contractes de lloguer es regeixin per aquesta 
regulació i que tan bon punt s’aprovi es faci 
efectiva en els 60 municipis de més de 20.000 
habitants amb un mercat d’habitatge més 
tensionat, com és el cas de Rubí. La norma li-
mita les pujades i fomenta la baixada de preus 

per equilibrar-se amb l’índex de referència i 
contempla sancions per als propietaris que 
saltin la norma.

Tot i que encara s’ha d’aprovar, és una 
bona notícia aquest pas endavant per regular 
el mercat de l’habitatge de lloguer, especial-
ment benvinguda en aquest context d’emer-
gència habitacional en què ens trobem.

I en l’àmbit local i també en relació amb 
l’habitatge, cal destacar que acaba d’arren-

car el procés participatiu del Pla local de 
l’Habitatge, que també és una bona notícia. 
La ciutadania, així com els principals actors 
socials en matèria d’habitatge, són els que 
més coneixen i pateixen la situació del mer-
cat de l’habitatge a Rubí i és important que 
se’ls tingui en compte a l’hora de redactar 
un pla que ha de ser una eina estratègica i 
que ha de fi xar les propostes i compromisos 
municipals en aquest àmbit per als pròxim sis 
anys. Tothom té dret a accedir a una vivenda 
digna i justa i totes les administracions són 
responsables d’acomplir aquest dret consti-
tucional. Siguin, doncs, benvingudes totes 
les accions que serveixin per facilitar aquest 
accés a l’habitatge a tothom.

Cartes de la Ciutadania
I aquests pressupostos ajornats, a on van? 
Ja tenim clar que molts Festivals, Festes 
Majors i altres esdeveniments no se celebra-
ran, a causa de la Covid. I per tant, aquest 
excedent de diners que no es gastaran les 
Administracions, a on van a parar? Com a 
ciutadana m’agradaria saber alguna dada més, 
per exemple, saber a què es destinaran aquests 
pressupostos de forma concreta i assabentar-
me si l’Alcaldessa de la meva ciutat farà algun 
mega-projecte dels que tant li agraden o per 
contra, escoltarà i treballarà per a la ciutadania 
tenint en compte l’urbanisme, les necessitats 
“veritables” de molts barris, les zones verdes, 
l’habitatge i tot allò que cal en una ciutat 
com la nostra.

Una mica de salut ambiental ens aniria 
molt bé, malgrat que no sigui una mesura 
popular que ofereixi vots.

A Rubí per exemple, donen carta blanca 
per un abocador més, un abocador que es 
troba al costat d’una Escola.

Tenim pendent de construir també una 
Escola des de fa deu anys (construir una 

escola d’edifi cació sostenible que seria més 
econòmica i efi cient) i ens falten urgències 
mèdiques d’algunes especialitats importants 
(estem parlant d’una ciutat de 77.000 ha-
bitants)

És com si sovint, alguns polítics miressin 
cap a una altra banda i entenc que entre tan-
tes necessitats, propostes, eleccions és difícil 
prendre mesures sensates, però aniria bé una 
mica de meditació, que parin, escoltin i obser-
vin amb cura el que hi ha al seu voltant.

Descendeixen d’aquest microcosmos en 
el qual sembla que viuen la major part de la 
classe política i no busquen el bé comú sinó 
els resultats immediats i la popularitat de cara 
a les eleccions vinents. Que la majoria siguin 
iguals, no em consola.

Potser sona una mica rotund, però tant 
me fa, és tal com ho percebo i està clar que 
després de llegir sobre sous desmesurats, 
projectes de grans pressupostos gastats en 
immenses barbaritats, va minvant la credi-
bilitat que tenim sobre ells.

Un polític honest és també un polític 

El Tuit de la setmana                       20 de juliol

Verownika
@Verownika

Mi #RubíCity se ha 
ves� do de colores 

Fotodenúncia
Vandalisme
Sembla que a algun brètol o brè-
tols no els agrada que Rubí sigui 
una ciutat cardioprotegida o bé 
no tenen gaires llums. Aquest és 
l’estat com va aparèixer dissabte 
al matí el suport on està -o 
hauria d’estar- el desfi bril·lador 
situat a tocar de l’estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat, a 
Les Torres. La caixa havia estat 
trencada i el desfi bril·lador havia 
desaparegut. Espero que no el 
necessitin mai. Estem farts dels 
actes vandàlics.

Octavi Batllori

valent.
Cristina Gómez García

Más respeto para Rubí desde el Área Me-
tropolitana 
He vivido casi toda mi vida en Rubí, de 
cuyo Consistorio fue un inmenso placer ser 
concejal de Gobierno. Rubí, sí, una población 
perteneciente (para la persona que aún lo 
desconozca y valga la redundancia) a la pro-
vincia de Barcelona (por cierto, una provincia 
española pese a quien le pese), y siempre he 
asistido a la desconsideración de Rubí respec-
to a la vecina Sant Cugat (supongo que debe 
ser por el nivel de renta entre una población 
y otra, y porque durante muchísimos años su 
alcaldes o alcaldesas pertenecían a la extinta 
Convergència i Unió). Y quiero dejar claro 
que no tengo nada en contra de Sant Cugat, 
es más, me parece una ciudad espectacular : 
de hecho, en mi juventud estaba más en Sant 
Cugat que en Rubí (colegio, novias, fi nes 
de semana…). Pero pondré unos ejemplos 
respecto a la desconsideración expuesta : el 

Hospital General de Catalunya y el Centro 
Comercial Sant Cugat están más cerca del 
casco urbano de Rubí que del centro de Sant 
Cugat. Y lo que más me escama es que Sant 
Cugat es zona 1 para el Área Metropolitana 
de Barcelona, y Rubí es zona 2 para el tema 
del transporte público, es decir, siguen de-
jando fuera a Rubí del Área Metropolitana, 
cuando la distancia entre los dos cascos urba-
nos no llega a los 3 km. ¿La razón? Motivos 
políticos, la citada renta per cápita, y porque 
Sant Cugat linda con Barcelona. Cada vez 
que Rubí ha intentado solicitar “su ingreso” 
en el Área Metropolitana para el tema del 
transporte público, es decir, pasar de zona 
2 a zona 1, sus demandas se han quedado 
en la más profunda y  absoluta ignorancia. 
Rubí es una ciudad milenaria, que limita 
por uno de sus puntos cardinales con la ve-
cina Sant Cugat, y por historia y situación, 
merece mucho más respeto y consideración 
por parte de las personas que representan al 
Área Metropolitana.

José Antonio Avila López  

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a 
www.diariderubi.com



El mes de maig, quan s’esta-
va relaxant el distanciament 
social, des del Grup Muni-
cipal d’Alternativa d’Unitat 
Popular vam demanar de 
forma reiterada al govern 
que es permetés a bars i 
restaurants ampliar terrasses 
de forma controlada, i mai 
en detriment de la circulació 
o estada de vianants. L’AUP 
proposàvem estudiar petites 
ampliacions retirant places 
d’aparcament, possibilitat 
de canviar les direccions 
d’alguns carrers i reduir-
ne el trànsit, increment en 
places on hi hagués poca 
ocupació, etc.

Havia de ser una in-
tervenció pràcticament 
quirúrgica, en funció de la 
demanda dels propis bars i 
restaurants i del lloc on es-
tiguessin situats. Tres mesos 
d’aturada de l’activitat feien 
necessària la reobertura per a 
mantenir el teixit econòmic, 
però també feien necessari 
que es reprengués la vida al 
carrer amb distanciament, 
salut, i reducció de riscos, i 
fent compatible aquesta re-
presa amb el descans veïnal.

Hi ha zones de la ciutat 
(com la plaça de l’església, 
del Casino, o Anselm Clavé) 
sobreocupades per terrasses 
i on es fa difícil incrementar 
l’espai, però també n’hi ha 
d’altres on petits negocis 
només compten amb dues 
o tres taules a la porta del 
bar.

Des del govern se’ns 
va respondre que aquesta 
situació generaria greuges 
comparatius i que, per tant, 

no era possible. Sabem, però, 
que d’altres ajuntaments (per 
exemple, a Ripollet) han 
procedit com proposàvem. A 
Rubí, dos mesos després, les 
desigualtats estan generades 
per la inacció del govern i la 
seva por a tenir confl ictes: 
els bars que comptaven el 
2019 amb terrasses àmplies 
se’n benefi cien, els que no en 
tenien, en surten perjudicats; 
aquells propietaris que po-
sen més taules del compte 
no estan sent sancionats o 
controlats, encara que no 
compleixin les mesures de 
distanciament, però tampoc 
tenen cap possibilitat de 
renegociar l’ocupació per a 
ampliar-la quan és possible, 
mentre els que es limiten a 
fer el què diu la seva llicència 
en surten perjudicats. El so-
roll i les molèsties al veïnat es 
multiplica en algunes zones, 
mentre en d’altres manquen 
espais d’oci i lleure.

Afrontar els problemes 
quan arriben, parlar amb el 
sector de la restauració i el 
veïnat, buscar solucions i en-
carar els confl ictes acostuma 
a ser una estratègia efi cient i 
que genera benefi cis per a la 
ciutat. No fer-ho incremen-
ta la confl ictivitat: queixes 
ciutadanes per incompli-
ment del distanciament, per 
excessiu soroll en algunes 
zones, per incompliment 
del nombre de taules que 
es poden posar; queixes de 
restauradors que no poden 
posar terrassa; conflictes 
entre el propi gremi perquè 
uns compleixen normativa 
i altres no; manca d’espais 
d’oci i lleure per la gent 
jove, etc.

Paral·lelament, ens tro-
bem una policia local amb 

pocs efectius i difi cultats per 
a dur a terme la seva tasca, 
que és requerida contínua-
ment pel veïnat (per soroll, 
per confl ictes, per brutícia, 
per baralles). Mentre no es 
resol políticament aquesta 
manca d’efectius, hi ha altres 
vies que els ajuntaments 
també han d’explorar per a 
fer aquesta tasca de medi-
ació i control: agents cívics, 
educadores socials, etc. La 
sanció no és l’única forma 
d’intervenir, ni tan sols és 
sempre la més efectiva. Però 
el que en qualsevol cas no 
es pot permetre un govern 
és no actuar.

En una situació de pan-
dèmia que, recordem, no està 
superada, una de les tasques 
més importants que pot 
fer l’administració local és 
regular l’ús de l’espai públic 
per a garantir el desenvolu-
pament de l’activitat social 
i econòmica amb seguretat. 
Des de l’AUP hem demanat 
repetidament que el govern 
entomi aquest paper. Restem 
a l’espera.

Terrasses de bars i ocupació 
de la via pública
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Betlem Cañizar Bel
Regidora de l’AUP

Allò que a la primera meitat 
del segle passat era conegut 
per la gent de Rubí com “el 
Casino” no era l’actual edifi ci 
del Casino Espanyol, sinó un 
altre que en els seus remots 
principis s’ubicà a l’antiga 
fonda de cal Sabateret (avui 
en dia desapareguda i que 
havia estat seu fi ns fa uns 
35 anys de la biblioteca mu-
nicipal i el museu) i que va 
acabar, fi ns a la victòria dels 
“nacionals” a l’actual solar 
d’Esquerra Republicana, a la 
plaça del Dr. Guardiet.

Aquest nom popular de 
“Casino” ve del fet que des 
de 1884, quan va néixer, fi ns 
al 1902, en què va adoptar el 
nom de Centre Democràtic 
Republicà, es deia “Casi-
no Rubinense”. Entre els 
fundadors d’aquesta entitat 
política i recreativa estaven 
el pastor protestant Francesc 
Albricias i el guerriller repu-
blicà Josep Palet. El local, de 
la fonda de cal Sabateret, va 
passar el 1895 a la coopera-
tiva “La Rubinense”, situada 
al carrer de Sant Pere. Dos 
anys després l’entitat va ad-
quirir el solar actual d’ERC, 
però no varen començar a 
construir les noves depen-
dències fins al 1922. Cal 
dir que el 1906 tenien la 
gran quantitat de 578 socis, 
molt si el comparem amb la 
població del Rubí d’aquells 
anys (més o menys uns 4.500 
habitants).

Era un lloc de reunió de 
diversos sectors pertanyents 

EL RUBÍ D’ABANS

El Centre Democràtic 
Republicà (“el Casino”)

Jordi Vilalta
GCMR-CER

a l’esquerra política: des 
dels anarcosindicalistes de 
la CNT fi ns als republicans 
catalanistes d’ERC. Els seus 
ideals eren els de la revolució 
francesa: Igualtat, Llibertat 
i Fraternitat, i entre 1922 
i 1939 varen editar el set-
manari “La Lluita”, d’idees 
clarament revolucionàries. 
Allotjava grups com l’Agru-
pació Dramàtica Santiago 
Rusiñol (que segons Josep 
Sapès era ajudada per actrius 
professionals) o la societat 
coral claveriana “Los Obre-
ros Rubinenses”, per cert, 
més antiga que el “Casino” 
mateix. També s’impartien 
cursos d’Esperanto i confe-
rències diverses, i disposaven 
d’un cafè i d’una biblioteca 
que havia estat inaugurada 
pel president Lluís Com-
panys. No obstant això, per 
les festes locals de Rubí no 
hi faltava el ball i la disbau-
xa. I parlant de festes, des 
del bell principi la “colla 
nova” de la Societat de Sant 
Antoni Abat hi celebrava la 

seva, encara que a partir de 
1901, quan les dues colles 
de traginers s’unifi caren, les 
celebracions es farien un 
any al “Casino” i l’altre a la 
“Cambra” (l’actual Casino 
Espanyol, que era la seu de 
les dretes).

El 1931 el Centre De-
mocràtic es va integrar a 
Esquerra Republicana, el 
partit polític més important 
de Rubí i de Catalunya 
en aquells temps, cosa que 
provocà que formacions 
més radicals com la CNT 
deixessin a partir d’aleshores 
de freqüentar el local.

Amb la victòria del ge-
neral Franco, l’edifici fou 
confiscat i poc després es 
va transformar en la seu 
del partit únic (FET y de 
las JONS, és a dir “la Fa-
lange”). Molts anys després 
esdevindria un magatzem 
municipal fi ns que el 1975 
fou enderrocat per l’alcalde 
Murillo. Actualment, i des 
de 1992, el solar pertany a 
Esquerra Republicana.

A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir de l’1 de juliol, ens
trobaràs de dilluns a divendres al viver, de 9 a 13:30 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.

TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.
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CERTAMENS

Èxit d’assistència a l’Infest i els Premis Arkam 
en la seva edició a l’amfi teatre del Castell

‘Impacto’, d’Héctor
Romance, guanyador dels 
Premis Arkam d’enguany

LARA LÓPEZ

La incertesa davant les res-
triccions provocades per la 
crisi de la covid-19 a Barcelo-
na no ha aturat la cinquena 
edició de l’Infest, el fes� val 
rubinenc de curtmetratges 
de ciència-ficció, terror i 
freak, celebrat aquest cap 
de setmana a l’amfiteatre 
del Castell. Les nits de dijous 
(Premis Arkam), divendres 
i dissabte, més de 1.000 
espectadors han gaudit de 
projeccions de cinema na-
cional i internacional. Els 
dos premis del jurat han 
estat ‘Rebooted’ de Michael 
Shanks (1r Premi) i ‘A li� le 
taste’ de Victor Català (2n 
Premi), mentre el premi del 
públic, decidit per votació 
en línia, ha estat pel curt 
‘El tratamiento’, d’Álvaro 
Carmona.

‘Rebooted’ és un curt 
australià d’animació, realit-
zat en stop-mo� on, sobre 
la història d’un esquelet 
actor i la seva venjança quan 
descobreix que no compten 
amb ell per la reedició de 
pel·lícula per la qual va ser 
creat. ‘A li� le taste’, el curt 
espanyol de Victor Català, 
està protagonitzat per una 
nena que fuig pel bosc deso-
rientada i amenaçada per la 
presència de bruixes.

Pel que fa a ‘El trata-
miento’, el curt gira entorn 
d’una clínica que ofereix tot 
el que sempre has volgut a 
un preu únic.

Patricia Moreno, coorga-
nitzadora de l’Infest, afi rma 
que enguany hi ha hagut 
més protagonisme de l’ani-

LARA LÓPEZ

A diferència de l’Infest, 
els Premis Arkam donen 
cabuda a tota mena de 
projecte audiovisual (do-
cumental, curt, videoclip, 
llargmetratge de ficció) 
per donar reconeixement 
a les millors produccions 
vallesanes. Als Premis Ar-
kam, que van tenir lloc 
dijous a l’amfiteatre del 
Castell com a preludi de 
l’Infest, es van presentar 
una vintena de projectes.

Els organitzadors van 
seleccionar els sis projec-
tes fi nalistes de la convo-
catòria. El jurat, format per 
professionals dels mitjans 
de comunicació, publicitat 
i cinema, van votar com a 
millor audiovisual a “Im-
pacto” del sabadellenc 
Héctor Romance, qui no va 
ser-hi present per recollir 
el premi.

‘Impacto’ és un thriller 
protagonitzat per Sigur, qui 
vol dinar una sorpresa als 
convidats a la festa del seu 
aniversari, però res sor� rà 
com havia planejat.

Entre les altres pel-
lícules nominades, tres 
projectes rubinencs: ‘Pe-

renne’, de Rubén Seca i 
Marc Algora; ‘Las edades 
de Príapo’, de David Gra-
cia; i ‘Parasomnia’, d’Alba 
Farrés; a més del curt 
egarenc ‘Ferides’, de Joan 
Paüls; i ‘Madre refl ejo’ del 
sabadellenc Aleix Mas-
ferré.

La cerimònia, progra-
mada pel mes de març, es 
va posposar fi ns al passat 
cap de setmana per coin-
cidir amb l’Infest. “Vam 
pensar a fer els Premis 
Arkam en línia a causa del 
confi nament, però aquest 
certamen havia de ser 
presencial per con� nuar 
sent molt proper entre els 
equips que presenten els 
audiovisuals i el públic” – 
explica Patricia Moreno, 
una de les organitzadores 
del certamen.

A mesura que la si-
tuació de la covid-19 va 
millorar, l’organització va 
començar a treballar in-
tensament i a correcuita 
per organitzar els Premis 
Arkam i l’Infest en molt 
poc temps, traslladant-
los a un espai molt més 
ample com és l’amfi teatre 
del Castell amb rigoroses 
mesures de seguretat.

mació, que podria estar 
motivat pel confinament, 
impulsant les creacions au-
diovisuals d’aquest � pus da-
vant la impossibilitat de fer 
rodatges. L’organització va 
rebre més de 300 curts d’ar-
reu del món i, dels 24 curts 
seleccionats, una gran part 
són de producció internacio-
nal. Pel que fa a la producció 
espanyola, Moreno destaca 

que té un to molt marcat de 
comèdia, tot i ser de gènere 
terror i fantàs� c.

Amb els cinc anys de 
recorregut, la temàtica 
d’aquesta edició és “L’Infest 
és tradició”, amb un trài-
ler i imatges promocionals 
del ball de gitanes amb 
zombies. Per aquest mo� u, 
l’organització de l’Infest volia 
celebrar un any més l’es-

deveniment al Celler, però 
la necessitat de traslladar 
el fes� val a un recinte més 
ampli com el Castell els ha 
servit com a prova. “Teníem 
pensat moure el fes� val a un 
espai més gran a par� r del 
2021, així que segurament 
repe� rem al Castell per les 
pròximes edicions”.

En anteriors edicions 
l’entrada era lliure i aquest 
any l’assistència requeria 
reserva en línia per assegu-
rar l’aforament. “Ens hem 
sorprès aquest any amb 
les reserves online, quan 
quedaven dos dies ja haví-
em superat els 500 inscrits 
als Premis Arkam i l’Infest. 
Estem molt contents perquè 
pensàvem que tindríem 
menys gent per les circums-
tàncies, però s’ha demostrat 
que la gent vol cultura i fer 
vida a Rubí” – sentencia 
Moreno.

El fes� val i els Premis Arkam s’han traslladat a l’amfi teatre del Castell a causa de les restriccions sa-
nitàries per evitar rebrots de coronavirus, un espai que podria acollir de nou les pròximes edicions. 
/ L. López

El festival ha estat marcat per les restriccions per la Covid-19

 El curt australià d’animació ‘Rebooted’ ha rebut el primer premi del 
jurat del fes� val. / Cedida

Fotograma de l’audiovisual ‘Impacto’, guanyador dels premis 
Arkam. / Cedida
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La productora mig rubinenca 
i mig egarenca La Lombarda 
Films torna a rodar aquest 
es� u. Dos anys després de 
la publicació de la segona 
temporada de la websèrie 
‘The Last Call’, la productora 
dona un gran pas amb el 
rodatge del seu primer llarg-
metratge, ‘El úl� mo tren al 
Rock and Roll’, que posarà 
punt fi nal a la història. La 
pel·lícula, que ha comptat 
amb mesos de preparació i 
amb una ampliació bastant 
notable de l’equip tècnic, es 
rodarà en dues fases. La pri-
mera es fi lmarà durant les 3 
primeres setmanes d’agost 
i la segona, ja a l’hivern. La 
intenció és que totes les 

MÚSICA

A la foto, els directors de 8Temps i els infants del centre seleccionats. 
/ Cedida

Cinc alumnes de 8Temps par� ciparan 
en el guardonat musical de Billy Elliot
REDACCIÓ

Cinc alumnes del Centre de 
Formació Ar� s� ca 8Temps 
de Rubí han estat selecci-
onats per formar part de 
l’elenc del guardonat mu-
sical Billy Elliot, quan arribi 
l’any vinent a Barcelona.

Fa uns mesos, la pro-
ductora de Billy Elliot El 
Musical va obrir una convo-
catòria per seleccionar els 
infants entre 8 i 13 anys que 
formaran part del repar� -
ment de l’espectacle.

Al càs� ng de nens, es 
van presentar gairebé 600 
aspirants amb formació en 
dansa, actuació i cant. Els 
alumnes de 8Temps Diego 
Mar� nez i Arnau González, 
que reben formació ar� s� -
ca a l’escola rubinenca des 
de fa diversos anys, es van 
presentar i van superar el 
procés de selecció. Van ser 
escollits junt amb 13 nens 
dels 600 aspirants.

En el cas de les nenes, 
el càsting va aplegar 900 

aspirants. Noa Wakely, Eri-
ka Ramos i Yaiza Ramos, 
també alumnes de 8Temps, 
van ser seleccionades per 
als papers femenins.

Des del centre, San� ago 

Granizal i Antonio Cas� llo, 
directors de 8Temps, han 
mostrat la seva sa� sfacció 
per la no� cia i el seu orgull 
per l’elecció dels seus alum-
nes, que con� nuen amb la 

seva formació en el cen-
tre. També expliquen que 
estan desitjant que arribi 
l’estrena del Billy Elliot El 
Musical al teatre Tívoli de 
Barcelona.

Aquest espectacle, amb 
una producció milionària, 
ha triomfat durant més de 
dos anys en el Teatre Nuevo 
Alcalà de Madrid i va ser 
escollit com a millor musi-
cal pel públic en els Premis 
Broadway World España 
2018. El musical narra la 
història del jove Billy, nas-
cut a una ciutat del nord 
d’Anglaterra, on els homes 
prac� quen boxa i treballen 
a la mina. A Billy, criat per 
un pare vidu, no li agrada la 
boxa sinó que està cap� vat 
per la gràcia i la meravella 
del ballet, per això amb 
fèrria determinació lluitarà 
per assolir els seus somnis, 
tornant la unió a la seva 
família i la fe a una comu-
nitat devastada pel convuls 
fi nal de la indústria minera 
britànica. 

CINEMA

La Lombarda Films rodarà 
el seu primer llargmetratge 
durant l’agost a Rubí

localitzacions que apareixen 
a ‘El úl� mo tren al rock and 
roll’ siguin de Rubí, com ara 
la Masia de Can Ramoneda 
o l’Ermita de Sant Muç.
Al fi lm es podrà seguir als 
membres del grup ‘The Last 
Call’ fi ns que aconsegueixin 
arribar a la fi nal en directe 
de Clash of Rockstars, un 
concurs de bandes. Durant 
les hores prèvies a l’actua-
ció, les coses es complica-
ran bastant. Moments de 
tensió, carreres, sorpreses, 
jus� cia i intriga, tot amb el 
toc còmic que caracteritzava 
la websèrie predecessora. 
El rodatge es podrà seguir a 
par� r de l’1 d’agost a Insta-
gram i Facebook. / DdR

Després de mesos sense 
ac� vitat sardanista a la ciu-
tat pel coronavirus, el 26 
de juliol a les 18.30 h, el 
Foment de la Sardana ha 
organitzat una audició als 
jardins de l’Ateneu. Un con-
cert que anirà a càrrec de la 
Cobla Contemporània i que 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Rubí.

L’audició porta per � tol 
‘Festa Major Contemporà-
nia’ i serà un recull de les 
diverses disciplines i gène-

Les sardanes tornen a Rubí aquest diumenge amb una 
audició de la Cobla Contemporània als jardins de l’Ateneu

res que han portat a la Cobla 
Contemporània a 25 anys de 
grans èxits. La cobla pren la 
música més coneguda i la in-
terpreta al ritme i el tempo 
caracterís� cs de la sardana 
amb l’objec� u de fer de la 
sardana una festa i apropar-
se a nous públics.

El programa de l’audició 
es divideix en quatre parts: 
Contemporanis, Confi nats, 
Sardaxou Cinema i Fes-
ta Major. En la primera 
part, es podran escoltar les 

sardanes ‘Per sempre’, de 
Marc Timón; ‘Dels fi llols als 
padrins’, de Xavier Ventosa; 
‘Brut natura’, de Jordi Feliu; 
i ‘Lídia’, d’Enric Or� . A la se-
gona part, es podran sen� r 
‘Color esperança’, de Jordi 
Muñoz; ‘Dalt d’un terrat’, de 
Raúl Lacilla; i ‘Resis� rem’, de 
Jeroni Velasco. A la tercera 
part, el protagonisme serà 
per ‘Grease’, de Martí de 
Joan; ‘Una de l’oeste’, de 
Robert Agustina; i ‘Roc-
ky sardan’music’, d’Olivier 

Marquès. I per tancar el 
concert, se sen� ran ‘Sarda-
Rosalía’ i ‘SardaPoquet’, de 
Jeroni Velasco.

L’aforament permès del 
concert és de 110 persones i 
les persones hauran de por-
tar mascareta. Per assis� r-hi 
caldrà inscriure’s a través de 
l’adreça electrònica h� ps://
cursos.ajuntamentrubi.cat/
ca/cursos/1233/concert-de-
sardanes o bé allà mateix 
si l’aforament no està ple. 
/ DdR
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·········································
DIVENDRES 24 de juliol

Día 016
A càrrec de 8 Temps. A les 
19.30 h a l’Ateneu Munici-
pal. Taquilla inversa

Concert: Cosmic Lala & Laia 
Alsina
A les 21 h a la Plaça del Ce-
ller Coopera� u

·········································
DISSABTE 25 de juliol

AGENDA
‘Daniel Bas, 
fi gurinista i il·lustrador’. 
-Exposició amb obres cedi-
des per la família Bas dels 
tres grans àmbits en què 
va treballar l’ar� sta rubi-
nenc Daniel Bas: fi gurinis-
ta de moda, il·lustrador 
infan� l i aquarel·les.
Fins al 26 de juliol a la 
planta baixa del  Mu-
seu Municipal Castell 
(MMUC)*.
Horari: dimecres i diven-
dres de 16 h a 20 h, dis-
sabtes d’11 h a 14 h i de 
16 h a 20 h, i diumenges i 
fes� us d’11 h a 14 h. 

Exposició del fons ar� s-
� c del Museu Municipal 
Castell. 
- Selecció d’obres del fons 
ar� s� c local rebudes du-
rant els úl� ms cinc anys. 
Obres d’ar� stes com Car-
me Llop, Sergi Marcos, 
Gervasi Escayol, Jaume 

Maronas i Pep Borràs. 
Fins al 25 de juliol a l’es-
pai expositiu de l’Aula 
Cultural*.
Horaris: ma� ns de dilluns 
a dissabte de 12 h a 14 h, 
i tardes: de dijous a dis-
sabte de 17.30 h a 20.30 
h. Diumenges i festius 
tancat

Cent anys d’història del 
Celler Coopera� u
Mostra vinculada a l’ac-
� vitat vinícola i la reha-
bilitació en equipament 
cultural de l’an� c Celler 
Coopera� u. També es pot 
veure un díptic en gran 
format d’Anna Tamayo per 
commemorar el centenari 
de l’equipament.
Fins al 20 de desembre al 
Celler*.
Horaris: De dijous a dis-
sabte d’11 a 14 h i de 17 
h a 20 h i diumenges d’11 
h a 14 h.

EXPOSICIONS

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

La gallina dels ous d’or
Cia. Zum Zum Teatre. A les 
22 h a la Plaça del Celler 
Coopera� u

·········································
DIUMENGE 26 de juliol

Dolor y gloria
Cinema a la Fresca. A les 22 
h al Amfi teatre del parc del 
Castell

Concert de Sardanes amb la 
Cobla Contemporània
A les 22 h a l’Ateneu Mu-
nicipal. 
Es requereix inscripció prè-
via. Places limitades

·········································
DIVENDRES 31 de juliol

Concert: Javier Gil & Pemi 
Rovirosa
A les 22 h al Parc de la 
Serreta

·········································
DISSABTE 1 de d’agost

Babo Royal
Ganso i Cia. A les 22 h a la 
Pista del parc de la Serreta

·········································
DIUMENGE 2 de d’agost

Dirty Dancing
Cinema a la Fresca. A les 
22 h a la Pista del parc de 
la Serreta

Érase una vez en... Ho-
llywood
Cinema a la Fresca. A les 22 
h a l’Amfi teatre del parc del 
Castell

·········································
DIVENDRES 7 de d’agost

Concert: Made in Black
A les 21 h a la Pista del Cen-
tre Cívic de Can Fatjó

·········································
DISSABTE 8 de d’agost

Set Up
A les 22 h a la Pista del Cen-
tre Cívic de Can Fatjó

·········································
DIUMENGE 9 de d’agost

Adú
Cinema a la Fresca. A les 22 
h a l’Amfi teatre del Parc del 
Castell

·········································
DIVENDRES 14 de d’agost

Concert: Veil
A les 21 h a l’Amfi teatre del 
Parc del Castell

·········································
DISSABTE 15 de d’agost

Quan no tocàvem de peus 
a terra
Cia. Circ Pistolet. A les 22 h 
a l’Amfi teatre del Parc del 
Castell

·········································
DIUMENGE 16 de d’agost

Mientras dure la guerra
Cinema a la Fresca. A les 22 
h a l’Amfi teatre del Parc del 
Castell

·········································
DIVENDRES 21 de d’agost

Concert: Pep’s Show Boys
A les 21 h a la Pista del parc 
de la Serreta

·········································
DIUMENGE 23 de d’agost

Vacaciones en Roma
Cinema a la Fresca. A les 22 
h a l’Amfi teatre del Castell

Tiburón
Cinema a la Fresca. A les 
22 h a la Pista del parc de 
la Serreta

·········································
DIVENDRES 28 de d’agost

Concert: Quantum Blues
A les 21 h a la Pista del Parc 
de la Pau i de la Natura

·········································
DISSABTE 29 de d’agost

The Incredible Box
Cia. La Tal. A les 22 h a la 
Pista del Parc de la Pau i de 
la Natura

·········································
DIUMENGE 30 de d’agost

Joker
A les 22 h a la Pista del Parc 
de la Pau i de la Natura
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JOSÉ VERDE

Tretze equips, entre ells 
l’Olímpic Can Fatjó, han 
organitzat una Lliga de 
Futbol Femení per a Vete-
ranes. De moment, hi ha 
inscrits 13 equips, dos dels 
quals són de Rubí, un de 
l’Olímpic i l’O.E. Rubí.

Actualment, estan tre-
ballant en el projecte i 

JOSÉ LUIS PÉREZ

La pretemporada de la 
Unió Esportiva Rubí, per 
a l’amateur i també per al 
segon equip, arrencarà el 
24 d’agost. Durant aquesta, 
s’han programat diversos 
par� ts amistosos per tal que 
l’equip vagi agafant ritme. 
Així, el primer equip jugarà 
contra el Granollers (29/8), 
Les Franqueses (13/9) i Can 

FUTBOL | VETERANES

FUTBOL | PRIMERA CATALANACICLISME | RUTA

no serà una lliga oficial 
federada, ja que es tracta 
de jugar al futbol i passar-
lo bé.

Aquesta lliga està diri-
gida pels mateixos equips, 
els quals estan dissenyant 
el format i les regles.

Les inscripcions encara 
estan obertes per si algun 
altre equip vol apuntar-
s’hi.

Rull (19/9). Aquests tres par-
� ts es jugaran a Can Rosés a 
les 19 h. 
Pel que fa als par� ts a dispu-
tar fora de casa, seran contra 
el Barberà Andalucía (5/9), el 
Can Vidalet (6/9), el Castellar 
(12/9), Martinenc (20/9) i 
Ripollet (27/9). 

Cal destacar que el pri-
mer equip s’ha reforçat amb 
el defensa central Alex Ruiz, 
procedent del Santboià. 

L’Olímpic se suma a l’organització 
d’una lliga femenina de veteranes 

La pretemporada del Rubí i del segon 
equip arrencarà el 24 d’agost

L’Associació de Ve-
ïns Zona Mercat 
i el Club de Billar 
Golden Pool van 
organitzar dissabte 
passat 18 de ju-
liol el lliurament 
dels Premis Gent 
del Barri,  Gent de 
Rubí. En aquesta 
ocasió, dos dels 
premis van ser per 
al Club Balmes Rubí 
i per a l’espor� sta 
d’aquest club Unai 
Flores. El club va 
ser guardonat pel 
seu esforç i dedica-
ció i per ser un re-
ferent de l’esport a 
la nostra ciutat. Per 
la seva banda, Unai 
Flores va rebre el 
reconeixement pel 
seu esforç i dedica-
ció a l’esport, i pel 
seu futur com a espor� sta, 
tant local, com a nacional i 
internacional.

El club Balmes ha agraït 
aquest reconeixement, i ha 
apuntat que “continuarà 

TAEKWONDO | RECONEIXEMENT

El Club Balmes Rubí i l’espor� sta Unai 
Flores, guardonats amb els Premis 
Gent del Barri, Gent de Rubí

Per fer-ho, cal trucar 
als telèfons 676 891 392 
(Mari ló);  661 803 349 
(Ana) o bé a 687 130 494 
(Carlos).

També es poden ins-
criure a través d’e-mail 
ligafemeninaveteranas@
gmail.com, així com en 
Facebook (Lliga Femenina 
Veteranes) o en Instagram 
(Lliga FFV).

Per la seva banda, el Rubí 
B també disputarà diversos 
amistosos. A Can Rosés, 
contra el Joanenc (12/9), 
contra el Santa Eulàlia (19/) 
i contra La Maurina (26/9). 
Fora de casa, s’enfrontaran al 
Lliçà d’Amunt (29 o 30/8), al 
Sant Quirze (6/9), al Tibidabo 
Torre Romeu (8/9) i Pubilla 
Casas (27/9). 

La compe� ció ofi cial ar-
rencarà el 3 i 4 d’octubre. 

El director del club i Unai Flores, amb els 
guardons. / Cedida

El Club Ciclista Rubí (CCR) 
torna a organitzar aquest 
cap de setmana tres sor� -
des ciclistes per diferents 
nivells. Els tres grups sor-
tiran el diumenge 26 de 
juliol a les 7.30 h des de 
la plaça del Doctor Guar-
diet.

El grup A farà una ruta 
de 120 km des de Rubí fi ns 
a Piera, passant per Caste-
llbisbal, Martorell, Gelida i 
Sant Llorenç d’Hortons. La 
tornada serà per Gelida, 
Sant Andreu de la Barca 
i Rubí. La ruta del grup B 
serà de 85 km i passarà 
per Terrassa, Quatre Vents, 
Ullastrell, Olesa, Can Sedó 
i Monistrol i tornada pel 
Vilar, Rellinars i Terrassa.

Per úl� m, el grup C té 
prevista una sor� da de 90 
km que passarà per Mar-
torell, Gelida i Sant Llorenç 
d’Hortons fi ns a arribar a 
Piera i tornarà per Espa-
rreguera, Olesa i Martorell 
fi ns a arribar de nou a Rubí. 
/ Club Ciclista Rubí

Nova sor� da dels 
tres grups del 
Club Ciclista Rubí 
aquest diumenge 

treballant en aquesta línia 
d’esforç i dedicació. Moltes 
gràcies a l’associació de ve-
ïns del barri del mercat i al 
nostre poble, Rubí”. / Club 
Balmes
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