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Festa de Sant Pere 
telemà� ca i en pe� t format

«El passat ha fugit, el que esperes està absent, però el present és teu» (Proverbi àrab).
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Nova trobada de la Mesa 
pel Dret a l’Habitatge
rEDAcciÓ

La Mesa pel Dret a l’Habi-
tatge es va tornar a reunir 
dilluns després de mesos 
aturada per la situació sa-
nitària. La trobada va servir 
per informar sobre l’estat 
de l’operatiu d’emergèn-
cia que va posar en mar-
xa el  Servei 
d ’ H a b i tat ge 
per abordar 
els efectes de 
la pandèmia, 
compartir la si-
tuació viscuda 
i preveure les 
problemàtiques futures.

Durant els últims me-
sos, l’Oficina Local d’Habi-
tatge ha atès a la ciutadania 
de forma no presencial 
per donar resposta a les 
situacions sobrevingudes 
arran de la crisi. S’han po-
sat en marxa tres línies 
telefòniques que han rebut 
més de 1.700 trucades. Les 
consultes estaven princi-
palment vinculades a les 
línies d’ajuts i suport al 

pagament del lloguer i a les 
diferents moratòries que 
s’han impulsat des de les 
administracions.

A la reunió, també s’ha 
explicat com es pensa donar 
continuïtat a les demandes 
de la ciutadania un cop ha 
finalitzat l’estat d’alarma: 
“Han estat tres mesos en 

q u è  m o l t e s 
famílies s’han 
vist colpejades 
pels efectes de 
la pandèmia a 
escala econò-
mica i social i 
ara cal veure 

com afrontem aquests ca-
sos de vulnerabilitat nova 
o creixent”, ha explicat la 
regidora d’Habitatge, Ànnia 
García.

La segona setmana de 
juliol tornarà a haver-hi una 
nova trobada de la Mesa 
pel Dret a l’Habitatge per 
tractar el procés participa-
tiu del Pla local d’Habitatge, 
que està previst que es 
posi en marxa durant els 
propers mesos.

rubí, a l’etapa de represa
rEDAcciÓ

La ciutat torna a poc a poc 
a la normalitat després que 
diumenge s’aixequés l’estat 
d’alarma i a partir d’aquest 
dijous s’hagin eliminat els 
aforaments restringits tant 
a l’interior com a l’exterior 
de l’espai públic.

Divendres els parcs in-
fantils es van desprecintar 
i els infants van poder fer 
ús d’aquestes instal·lacions, 
omplint de vida i de rialles 

aquests espais. Terrasses 
plenes, botigues i comer-
ços oberts, illa de vianants 
recuperant el trànsit de 
vianants, equipaments cul-
turals i esportius oberts 
són alguns dels indicadors 
d’aquesta nova etapa des-
prés de prop de cent dies 
de confinament. 

Des de diumenge, tots 
els ciutadans de l’estat 
espanyol poden circular 
lliurement pel territori i 
des d’aquest dijous a Cata-
lunya no hi ha restriccions 
d’aforament. Així, en es-
pais tancats, però també 
a l’aire lliure, es pot reduir 
la distància física si es fa 
ús de la mascareta, hi ha 
un registre d’assistents i 
hi ha mesures per evitar 
aglomeracions. A més, en 
el cas dels establiments 
d’hostaleria i restauració, el 
govern demana fomentar la 

prereserva.
Fora d’aquests supòsits, 

cal garantir una distància de 
seguretat equivalent a una 
superfície de 2,5 m2 o cosa 
que és equivalent a 1,5 m 
de distància interpersonal.

Flexibilització als casals
D’altra banda, el Departa-
ment d’Educació ha flexi-
bilitzat les condicions als 
casals d’estiu, reduint la 
distància de seguretat de 2 
a 1,5 m. També apunta que 
l’ús de la mascareta a l’aire 
lliure ha de ser excepcional, 
a excepció dels monitors 
que se l’hauran de posar si 
hi ha proximitat física.

A més, es permeten 
activitats agrupant fins a 
tres grups de 10 infants en 
cases de colònies o acam-
pades, sempre que es pugui 
garantir l’aïllament.

Durant els darrers 
mesos, l’Oficina 

d’Habitatge 
ha rebut 1.700 

trucades

Divendres passat es van desprecintar els parcs i es van omplir d’infants. /  cedida



98,92 i Terrassa de 87,46.
Pel que fa a les defun-

cions, la Generalitat només 
ofereix les dades comar-
cals. Al Vallès Occidental 
han mort 1.420 persones 
amb coronavirus, de les 
quals 6 s’han produït du-

rant la darrera setmana. 
El Vallès Occidental és la 
tercera comarca amb el 
nombre més gran de de-
funcions, per darrere del 
Baix Llobregat i del Bar-
celonès.

Més de 3.500 posi� us i sospitosos a Rubí
REDACCIÓ

Rubí ja acumula 3.637 per-
sones que són posi� ves o 
sospitoses per coronavirus 
des que el mes de març es 
va estendre l’epidèmia de 
covid-19. En els darrers 
dies, el ritme de contagis 
s’ha alen� t, però encara hi 
ha nous posi� us i sobretot 
persones sospitoses.

Segons les dades de 
l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitària de Ca-
talunya (AQuAS), a Rubí 
hi ha 557 persones que 
han donat posi� u en una 
prova PCR o altres tests. 
Pel que fa a les persones 
sospitoses, els metges han 
diagnos� cat coronavirus a 
3.080 persones.

Tot i això, de les grans 
ciutats del Vallès Occi-
dental, Rubí és la menys 
afectada per l’epidèmia, 
amb una taxa de contagis 
de 82,19 per cada 10.000 
habitants. Aquestes dades 
estan molt per darrere de 
Cerdanyola, que amb una 
taxa de 112,58 és la més 
afectada. Sant Cugat té una 
taxa de 100,8; Sabadell, de 
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Les xifres del covid-19 a Rubí
POSITIUS SOSPITOSOS

557 3.080

Rubí és la ciutat 
gran menys 
afectada per 
l’epidèmia de 
tot el Vallès 
Occidental

TAXA CONTAGI*

82,19
*Per cada 10.000 hab.

El nombre de contagis disminueix, però encara n’hi ha. / Arxiu 
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Tallers i tutorials 
en línia per 
aprendre a reparar 
aparells elèctrics
L’Ajuntament torna a enge-
gar els Ecotallers en clau de 
Re per tal d’oferir a la ciuta-
dania eines per aprendre a 
allargar la vida dels recursos 
i evitar la generació inneces-
sària de recursos. Seran un 
seguit de sessions virtuals 
que inclouen dos formats: 
tallers en línia amb inscrip-
ció prèvia i vídeos tutorials 
sobre pe� tes reparacions, 
que es penjaran al canal de 
Youtube de l’Ajuntament. 

El cicle començarà el 
30 de juny a les 18 h amb 
un taller de compostatge 
casolà. El 13 de juliol es 
difondrà un vídeo tutorial 
de manteniment de bici-
cletes i del 6 al 10 de juliol 
s’han programat diverses 
píndoles sobre com evitar el 
malbaratament alimentari. 
Els restaurants La Popular, 
L’Artesana i Umami han pre-
parat videoreceptes que es 
penjaran a Youtube. A més, 
Bodegues Rosàs oferirà un 
videotutorial sobre vins 
ecològics.

La segona quinzena de 
juliol estarà dedicada a la 
reparació d’aparells de la 
llar i el 23 de juliol hi haurà 
una sessió sobre manteni-
ment i reparació de frigorí-
fi cs i congeladors.

El Servei Educa� u de Re-
sidus, que s’encarrega dels 
tallers, està treballant de 
car a una proposta a par� r 
del setembre. / DdR

L’Ajuntament impulsa una 
campanya promocional 
per reivindicar el color
L’Ajuntament de Rubí ha ini-
ciat una campanya promo-
cional que té el color com a 
principal protagonista. Sota 
el nom ‘Color’, la inicia� va 
pretén impulsar accions en 
l’espai públic per transfor-
mar la ciutat. 

Segons ha explicat l’al-
caldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, en una roda de 
premsa, la idea sorgeix del 
propi nom de la ciutat: “Hi 
ha només unes 20 ciutats 
al món que tenen nom de 
color i, en el nostre cas, el 
color va més enllà del sen� t 
visual i també es refereix a la 
nostra diversitat i pluralitat”. 
La inicia� va compta amb la 
par� cipació de l’escola mu-
nicipal d’art i disseny edRa.

La primera de les accions 
ha estat el mural de la plaça 
de la Cons� tució, inspirat en 
el conte de la Caputxeta Ver-

mella i que ha pintat l’ar� sta 
rubinenc Urih, de l’en� at Pe-
tados Crew. “Per un ar� sta 
urbà, poder pintar aquesta 
paret és una meravella”, ha 
explicat el grafi ter local. 

Per l’alcaldessa, “om-
plir els carrers de colors 
justament ara, després de 
tres mesos de confi nament, 
també és tornar a la vida als 
carrers per rebre de nou els 
veïns i veïnes”. 

La propera acció prevista 
és la creació d’un tapís de 
colors a la plaça de Pere 
Esmendia, però de cara al 
futur es preveu fer diverses 
accions com un monument 
al color, el fes� val Full Co-
lors, la recuperació del Mi-
xing Colors, el projecte Murs 
Lliures, ajudes per millorar 
les façanes amb colors o un 
Congrés de Colors, entre 
altres. / DdR

Revetlla inèdita amb poques 
ac� vitats i sense incidents
REDACCIÓ

Rubí va viure dimarts una 
revetlla singular, marcada 
per les mesures de segu-
retat i sense moltes de les 
ac� vitats tradicionals. Tot i 
això, es va poder mantenir 
l’arribada de la Flama del 
Canigó. També es va fer un 
concert musical, a càrrec 
d’Empty Cage, tot i que 
només es va poder seguir 
en directe per l’Instagram 
de l’Ajuntament. No hi va 
haver, però, ni foguera ni 
actuacions musicals amb 
públic a l’Escardívol.

Una quinzena de mem-
bres de la Colla de Diables 

de Rubí van anar fins a 
l’Ajuntament per portar la 
Flama del Canigó a les au-
toritats. Es va fer un minut 
de silenci per les víc� mes 
de la covid-19 i es va llegir 
el manifest.

Després, l’en� tat local va 
protagonitzar un espectacle 
de foc a la plaça de l’Ajunta-
ment, que es va tancar per 
evitar l’afl uència de públic.

Més tard, va ser el torn 
del concert del grup Empty 
Cage, format per Sergi Es-
tella i Gerard Tort i que va 
tenir lloc al pa�  del Castell 
sense públic. L’actuació es 
pot reviure al canal de Yo-
utube de l’Ajuntament, on 

també es poden veure els 
actes de la revetlla.

Sense incidents greus
La revetlla va transcórrer 
sense incidents greus, la 
Policia Local va registrar 
algun foc en papereres i 
contenidors, pe� ts incendis 
de vegetació forestal, un cas 
d’un element pirotècnic que 
va entrar en un domicili i 
queixes pel soroll provinent 
de festes o establiments de 
restauració. Pel que fa a les 
assistències als CAP, consten 
dues atencions per crema-
des, un tall, dos impactes 
de petards als ulls i un cop 
al cap. 

La lectura del manifest es va fer dimarts a la nit a la plaça de Pere Aguilera, que estava tancada al 
públic. / Ajuntament-Localpres

El mural de la plaça Cons� tució és obra d’Urih. / Cedida
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Focs artificials, gegants, missa i música per 
celebrar la festa de Sant Pere en petit format
rEDAcciÓ

L’Ajuntament ha organitzat diver-
sos actes durant els dies 28 i 29 de 
juny amb motiu de la festivitat de 
Sant Pere. Tot i que la Festa Major 
està ajornada i previsiblement tin-
drà lloc al setembre, el consistori, 
amb l’ajut d’algunes entitats, ha 
optat per organitzar algunes acti-
vitats per tal de mantenir viva la 
celebració. “És una manera de de-
mostrar, de reivindicar i de posar 
de llarg la nostra cultura i la nostra 
identitat com a ciutat. Enguany 
no podem fer la Festa Major de la 
mateixa manera que altres anys, 
però el que volíem és que allò 
que es pogués fer, no deixéssim de 
fer-ho”, ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez.

Arrencada dels actes amb un 
pregó radiofònic
El 28 de juny, les sis persones 
encarregades de dirigir les resi-
dències de la gent gran de la ciutat 
seran les encarregades de donar el 
tret de sortida a les festes. Serà en 
un format entrevista que es podrà 
seguir a través de Ràdio Rubí i que 

també es podrà veure en línia a 
través del web de l’Ajuntament. 
A partir de les 22 h, hi haurà una 
actuació especial de l’Obrador 
Coral dins del cicle EnvelaRts, 
que es transmetrà per Facebook 
i YouTube.

Gegants, missa, música i focs 
artificials
La majoria d’activitats tindran lloc 

el 29 de juny, coincidint amb el dia 
de Sant Pere. La jornada arrencarà 
amb la despertada, plantada i ball 
de plaça dels Gegants de Rubí 
(11h) i el Camí de Sant Pere amb 
els Gegants (11.30h). Després 
tindrà lloc la missa de Sant Pere a 
l’església (12h). A la mateixa hora, 
es podran fer visites guiades al 
Castell i al Celler, però requereixen 
cita prèvia. També a les 12 h s’ha 

programat un vermut musical a 
l’Ateneu amb Xavi Castillo Trio i 
Gwen Perry Quartet, que també 
necessita reserva prèvia.

La tradicional trobada de Pe-
res, Petres, Paus i Paules tindrà lloc 
a les 13.30 h a dins l’Ajuntament i 
caldrà que les persones assistents 
s’hi inscriguin prèviament. A les 20 
h, l’Esbart Dansaire oferirà una ac-
tuació especial en el marc del cicle 

EnvelaRts des de l’amfiteatre del 
Castell, tot i que serà sense públic 
i es podrà seguir per les xarxes 
socials de l’Ajuntament.

El castell de focs tancarà la jor-
nada a les 23 h i es farà de forma 
descentralitzada, al nord-est i el 
sud-oest de la ciutat per tal que es 
pugui visualitzar des de terrasses 
i balcons. L’acompanyament mu-
sical anirà a càrrec de Ràdio Rubí, 
que oferirà una selecció de peces 
de músics locals.

Veus de Sant Pere
D’altra banda, l’Ajuntament dema-
na a les entitats locals que facin 
arribar petits vídeos on expliquin 
com viuen la Festa Major i quin és 
el seu desig per al retrobament, 
una iniciativa barrejada com a 
Veus de Sant Pere.

L’Ajuntament també demana 
que els rubinencs guarneixin els 
balcons i les finestres amb un 
element decoratiu: les claus que 
identifiquen l’escut de la ciutat. 
El disseny es pot descarregar des 
de la web municipal i es treballarà 
amb un taller virtual que es publi-
carà a Youtube.

PROGRAMACIÓ SANT PERE
28 DE JUNY
20 h Presentació de les pregoneres
Presentació de les directores dels centres per a la gent gran de Rubí. 
Es podrà seguir per Ràdio Rubí i per streaming.

22 h EnvelaRts: Concert de l’Obrador Coral
Retransmissió en streaming.

29 DE JUNY
11h Despertada, plantada i ball institucional dels Gegants de 
Rubí
A l’Ajuntament. 

11.30 h Petit Camí de Sant Pere
Amb la Colla de Geganters de Rubí. Recorregut: pl. Pere Aguilera, c. Dr. 
Robert, c. Maximí Fornés i pl. Dr. Guardiet.

12 h Missa de Sant Pere
A l’església de Sant Pere.

12 h Visita guiada a l’exposició permanent ‘Rubí, l’evolució d’un 
poble’
Al Museu Municipal Castell. Requereix reserva prèvia a través del 
correu museu@ajrubi.cat.

12 h Vermut musical amb Xavi Castillo Trio i Gwen Perry Quartet
Requereix reserva prèvia a través de https://cursos.ajuntamentrubi.
cat. A l’Ateneu.

12 h Visita guiada al Celler
Requereix reserva prèvia a través del correu museu@ajrubi.cat.

13.30 h Trobada de Peres, Petres, Paules i Paus
Requereix inscripció prèvia a través del correu museu@ajrubi.cat
A l’Ajuntament.

20 h EnvelaRts: Ballada de l’Esbart Dansaire
Retransmissió en streaming.

23 h Castell de focs de Sant Pere
Llançament d’un castell de focs des de dos punts al nord-est i
sud-oest de la ciutat. Acompanyament musical de Ràdio Rubí (99.7 
FM i radiorubi.fm).

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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La plantada de gegants es farà a l’interior de l’Ajuntament. / Localpres-Ajuntament
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Les trobades tenen lloc cada dimarts al matí a la plaça Pere Aguilera. / C.D.

Primera assemblea dels pensionistes i Rubí 
Sanitat després de l’aturada pel confinament

REDACCIÓ

El Moviment per unes Pensi-
ons Dignes de Rubí, així com 
la plataforma Rubí Sanitat, 
van reprendre dimarts al 
matí les assemblees ober-
tes a la plaça Pere Aguilera, 
després dels tres mesos 
d’aturada pel confinament 
a causa de la pandèmia de 
coronavirus. La lluita per 
unes pensions dignes per a 
tothom i uns serveis públics 
de qualitat són els motius 
que van motivar aquests 
col·lectius a organitzar-se i 
mobilitzar-se. 

En aquesta primera as-
semblea postconfinament, 
des de Rubí Sanitat han 
assenyalat que l’epidèmia ha 
evidenciat molt clarament 
les grans mancances de la 
sanitat pública fruit de les 
continues retallades des de 
fa anys així com també la si-
tuació de les residències de 
la gent gran. La plataforma 
ha apuntat que treballen 

amb la voluntat de fer un 
pas més i deixar d’existir 
com a Rubí Sanitat, per tal 
de crear una plataforma úni-
ca formada per diferents en-
titats que vulguin lluitar pels 
serveis públics de qualitat, i 
especialment per la sanitat 
pública, un servei que afecta 

tota la ciutadania. 
Pel que fa al col·lectiu 

de pensionistes, aquest va 
acordar per majoria inte-
grar-se en el Pla de Xoc 
Social, un moviment que 
s’està gestant des de fa unes 
setmanes a Rubí, a partir 
de reunions tots els dilluns 

al CRAC. 
Les assemblees conti-

nuaran fins tots els dimarts 
al matí fins a l’agost i cada 
dijous a les 12 h també es 
faran concentracions da-
vant els centres d’atenció 
primària Anton de Borja i 
Sant Genís. 

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra de 
la Regió Policial Metropo-
litana Nord han posat en 
marxa un dispositiu espe-
cial en aquests dies en què 
la gent gran cobrarà les 
seves pensions dobles, per 
tal que ho puguin fer amb 
seguretat.

Així, el cos policial ha 
emès un seguit de consells i 
recomanacions importants 
quan els pensionistes vagin 
a cobrar les seves pensions, 
i evitar robatoris.

Entre aquestes recoma-
nacions, aconsellen que no 
deixin que s’acosti massa 
ningú, ni al caixer ni dins 
l’oficina bancària, en el mo-
ment de treure els diners, 
ni agafar confiança amb 
persones desconegudes, 
ni facilitar-los cap mena de 
dada personal. A més, és 
convenient dur una bossa 
de mà creuada al davant 
i que tingui una tanca se-
gura perquè no la puguin 
obrir en un moment de 
distracció.

En sortir de l’oficina 
bancària, els Mossos reco-
manen evitar distraccions 
provocades per estranys, 
que poden fer servir diver-
ses tècniques, com ara de-
manar alguna informació, 
tacar la roba de la persona 
amb alguna substància per 
després oferir-se a netejar-
la, o bé donar algun cop 
brusc. També demanen 
parar atenció perquè ningú 
ens segueixi, ja que podrien 
intentar robar al portal o a 
l’ascensor.

En cas d’haver retirat 
una quantitat important de 
diners en efectiu de l’ofici-
na o el caixer, els Mossos 
recomanen anar acompa-
nyats d’algú de confiança, 
i guardar els diners en un 
lloc segur.

Finalment, el cos polici-
al alerta que hi ha persones 
que fan servir diverses 
tècniques per a entrar als 
domicilis: fer-se passar 
per instal·ladors d’alguna 
empresa, amb l’excusa que 
ha caigut algun cable o una 
eina al balcó o al pati.

Dispositiu especial dels 
Mossos en el marc de la 
campanya ‘Pensions segures’

Es convoquen concentracions de suport als sanitaris cada dijous al 
migdia als CAP Anton de Borja i Sant Genís
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Ajuda urgent perquè les famílies 
més vulnerables comprin aliments
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a 
través de Serveis Socials, 
ha distribuït entre la ciu-
tadania un total de 184 
targetes moneder per a 
alimentació que suposen 
un total de 391 persones 
beneficiàries. El recurs, 
contractat d’urgència a 
l’organització Creu Roja, té 
com a fi nalitat atendre les 
necessitats de persones i 
famílies que, a conseqüèn-
cia de l’epidèmia, es troben 
en una situació de greu 
vulnerabilitat social.

Les targetes moneder es 
poden u� litzar a qualsevol 

establiment BonÀrea i la 
quantitat de diners que 
porten carregada varia en 
funció dels membres de 
la unitat familiar, amb 115 
euros com a import mitjà. 
Aquest model d’ajuda social 
potencia la normalització 
de les persones benefici-
àries, ja que els permet 
aconseguir els aliments en 
establiments de proximitat 
sense necessitat d’acudir 
a espais benèfics. “Evitar 
l’es� gma� tzació de les per-
sones sense recursos és un 
vessant important d’aquest 
programa”, ha explicat Ana 
M. Mar� nez, alcaldessa de 
Rubí, que també assenyala 

que el fet que les famílies 
puguin gestionar la seva 
economia domèstica les 
fa sentir que “recuperen 
la dignitat”. L’Ajuntament 
ha des� nat 65.000 euros a 
aquest programa d’urgèn-
cia per la covid-19.

Conveni entre la Creu Roja 
i l’Ajuntament
Abans de l’epidèmia, l’Ajun-

tament de Rubí ja disposava 
d’un convenir amb Creu 
Roja per la distribució de 
targetes moneder entre la 
població amb pocs recursos 
econòmics. Així, els 65.000 
euros extraordinaris s’han 
sumat als 50.000 euros que 
el consistori ja des� nava a 
aquest projecte, que ara 
benefi cia un total de 1.787 
persones.

Campanya del Mercat 
amb un sorteig de 2.500 
euros en vals de compra
L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat de Rubí ha im-
pulsat la campanya ‘Benvin-
gut, es� u’ amb la intenció 
de dinamitzar el comerç 
a l’equipament durant els 
propers mesos, coincidint 
amb la revetlla de Sant Joan 
i les celebracions de la Festa 
Major de Sant Pere i també 
com una forma dels paradis-
tes d’agrair a la clientela l’es-
forç i la paciència durant els 
darrers mesos. La campanya 
ha arrencat aquest dilluns i 
s’allargarà fi ns al 4 de juliol, 
quan culminarà amb un 
sorteig de 2.500 euros en 
vals de compra.

Per par� cipar en el sorteig 
cal dipositar els � quets de 
les compres al Mercat de 
qualsevol import a les urnes 
col·locades a les parades de 
l’equipament, que després 
es buidaran en una gran 
urna general, una mesura 
que s’ha pres de forma 
excepcional com a mesura 
sanitària, ja que normal-
ment hi havia una única 
urna. Els tiquets hauran 
d’estar segellats i hauran 
de tenir el nom, cognoms i 
telèfon del par� cipant. Els 
� quets seran de 50 euros i 
només pot tocar un premi 
per persona. / DdR

La campanya s’allargarà fi ns al 4 de juliol. / Arxiu

Les famílies poden fer servir la targeta per comprar aliments. / Cedida

Quan es poden presentar les sol·licituds?
Del 22 de juny al 31 de juliol de 2020 ambdós 
inclosos.

On s’han de presentar les sol·licituds?
Les sol·licituds únicament es podran presentar:

Per via telemàtica (tràmit amb certificat).

Demanant cita prèvia a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC-Centre).

Trobareu les dues opcions de tramitació a:
www.rubi.cat/ajuts

Qui els pot sol·licitar?
Totes les persones residents a Rubí que 
acompleixin els requisits establerts a les 
bases reguladores dels ajuts. 

Consulteu els requisits i la 
documentació que cal presentar a: 
www.rubi.cat/ajuts

Quins ajuts es poden sol·licitar? 
Ajuts per al pagament de l’impost sobre béns 
immobles (IBI).

Ajuts 
Tributaris

2020

Per a persones 
amb escassa capacitat 
econòmica 
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l’Ajuntament comença la redacció d’un 
pla per fer polítiques d’igualtat de gènere
rEDAcciÓ

L’Ajuntament ha començat 
a treballar per elaborar un 
Pla d’Igualtat Municipal i el 
primer pas ha estat crear 
una comissió de treball. 
L’òrgan va celebrar la pri-
mera reunió fa uns dies i 
està format per les àrees 
d’Alcaldia, Comunicació, 
Educació, Participació Ciuta-
dana, Civisme, Drets Socials, 
Gent Gran, Esports, Cultura, 
Joventut, Policia Local, Ac-
ció Comunitària, Infància, 
Servei d’Acollida, Relacions 
Ciutadanes, Ocupació i Ur-
banisme.

El Pla d’Igualtat de 
l’Ajuntament ha de servir 
per ordenar totes les acci-
ons que es realitzen al mu-
nicipi en matèria d’igualtat 
de gènere, desenvoluparà 

per objectiu potenciar pro-
jectes de coeducació als 
centres educatius, espais de 
participació per a les dones 
de la ciutat i accions enfoca-
des a la prevenció, detecció, 
atenció i recuperació de 
casos de violència masclista. 

“Serà un instrument de dret 
i de promoció de la igualtat 
que ens ajudarà a fer políti-
ques feministes des de totes 
les àrees del consistori. 
Serem ambicioses i realistes 
per obtenir un full de ruta 
feminista que atengui les 
necessitats de la ciutat”, ha 
explicat la regidora d’Igual-
tat, Yolanda Ferrer.

La primera reunió de 
treball va servir per explicar 
a les àrees implicades que 
el document es treballarà 
des d’una metodologia par-
ticipativa amb les diferents 
àrees municipals i també 
amb la ciutadania.

L’Ajuntament calcula 
que el Pla d’Igualtat estarà 
redactat en aproximada-
ment vuit mesos i que es 
podria aprovar durant la 
primavera del 2021.

fórmules per incorporar la 
mirada de la transversalitat 
de gènere a les polítiques 
públiques de l’Ajuntament 
i articularà les accions que 
es realitzen a la ciutat per 
promoure la igualtat.

El document també té 

El Pla es podria aprovar la primavera del 2021. / Ajuntament-
localpres

Pantalles facials per les persones amb diversitat funcional
rEDAcciÓ

El Servei de Diversitat Fun-
cional de l’Ajuntament, 
l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) i el Rubí For-
ma han unit esforços per 
dissenyar i produir panta-
lles facials destinades als 
infants amb diversitat fun-
cional, intèrprets de signes 
i persones amb problemes 
respiratoris. Les persones 
interessades a disposar 
d’aquest element ja ho 
poden sol·licitar a través 
de l’Oficina d’Atenció a la 
Diversitat Funcional.

Les pantalles facials no 
supleixen les mascaretes, ja 
que no ofereixen el mateix 
grau de protecció, però po-
den ser una bona alterna-
tiva per a les persones que 

no les poden dur. L’element 
es posarà a disposició dels 
infants amb diversitat fun-
cional després de constatar, 
a través d’entitats i ser-
veis de l’àmbit, que alguns 
d’aquests menors mostren 
resistència a posar-se una 
mascareta i això genera 
angoixa a les famílies. 

D’aquesta forma, les 
pantalles facials poden aju-
dar els infants a gaudir de 
la vida al carrer amb nor-
malitat, com la resta de la 
ciutadania.

Per als intèrprets de 
llenguatge de signes, aquest 
tipus de protecció els faci-
lita la comunicació amb 
les persones sordes, que 
poden llegir-los els llavis 
sense problemes gràcies 
a la transparència de les 

pantalles. La pantalla també 
estarà destinada a la ciuta-
dania que acrediti a través 
d’un informe mèdic que hi 
ha algun motiu pel qual no 
poden portar mascareta.

Pantalles dissenyades per 
edra
L’Ajuntament va encarregar 
a l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí la realització d’alguns 
dissenys que poguessin 
resultar atractius per als 
infants i l’artista Pep Bor-
ràs, professor de l’escola, 
va treballar en algunes il-
lustracions amb aquarel·la 
que inclouen la figura del 
Bòdum, mentre que altres 
pantalles s’han guarnit amb 
dibuixos digitals elaborats 
per la professora Gemma 
Miralles. 

Aquestes pantalles han 
estat produïdes a l’escola, 
mentre que les que van 
adreçades al públic adult 
s’han fabricat al Rubí For-
ma i no tenen decoració. 
“És un nou exemple de 
col·laboració i solidaritat 
que farà possible que els 
infants amb diversitat fun-
cional i les persones que 
ho necessitin puguin gaudir 
com tothom, i amb més 
seguretat, del seu temps 
a l’aire lliure”, ha explicat 
Ana M. Martínez, alcaldessa 
de Rubí.

De moment, s’han rea-
litzat un centenar de panta-
lles facials, de les quals una 
vuitantena tenen motius 
decoratius. Per sol·licitar-
les cal trucar al telèfon 637 
831 056 de 9 h a 14 h.



Obert el termini per sol·licitar l’ajut per al 
pagament de l’Impost de Béns Immobles

rEDACCIÓ

Les persones residents a 
Rubí que estiguin obliga·
des a pagar l’Impost de 
Béns Immobles poden sol·
licitar un ajut per fer front a 
aquest pagament. El termini 
de presentació de les sol·
licituds ha començat aquest 
dilluns i s’allargarà fins al 31 
de juliol.

Per optar als ajuts, cal 
estar empadronat a Rubí 
amb un mínim d’antiguitat 
d’un any en l’habitatge pel 
qual es demana l’ajut, ha 
de constituir la residència 
habitual i no es poden dis·
posar d’altres propietats a 
excepció d’un aparcament, 
amb un valor cadastral que 
no superi els 12.000 euros 
o els 15.000 euros en cas 
que inclogui un traster. Si 
es tracta de béns rústics, 
el valor cadastral no pot 
superar els 5.000 euros. Les 
propietats d’altres finques 

que hagin estat adquirides 
per herència i on visquin 
familiars de primer grau 
tampoc computaran.

Per determinar l’ajut, 
es tindrà en compte els 
ingressos del sol·licitant i 

de la unitat familiar. Per op·
tar·hi, s’han de situar entre 
els 12.748,37 euros per un 
únic membre i s’incrementa 
fins als 22.309,64 per a les 
famílies amb set membres 
o més. També cal estar al 

Els ajuts s’hauran de sol·licitar de forma telemàtica o bé a l’OAC amb cita prèvia. / Arxiu

corrent dels pagaments a 
l’Agència Tributària i a la 
Seguretat Social.

El tràmit s’haurà de fer 
de forma telemàtica o bé a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciuta·
dania amb cita prèvia.

CCOO lamenta que 
Continental no avanci en 
el pla de reindustrialització
rEDACCIÓ

El comitè d’empresa de 
Continental i la multi·
nacional alemanya van 
reiniciar les negociacions 
sobre el futur de la planta 
a principis de juny des·
prés de mesos d’aturada 
per l’emergència sanità·
ria. Però sembla que en 
aquestes trobades, Conti·
nental no concreta cap op·
ció per reindustrialitzar les 
dues plantes que té a Rubí, 
segons ha explicat CCOO 
d’Indústria de Catalunya 
en un comunicat.

El sindicat apunta que 
l’empresa no ha fet cap 
avanç en el pla de rein·
dustrialització, un tema 
que CCOO considera pri·
oritari per tal de garantir 
una alternativa industrial 
a les plantes de Rubí i així 
mantenir el màxim de 
llocs de treball possibles. 
Continental va explicar 
a finals del 2019 que la 
seva intenció era vendre la 
planta a un possible com·

prador en el termini d’un 
any. Al gener va anunciar 
que algunes empreses 
s’havien mostrat interes·
sades, però no ha donat 
més detalls.

A les dues plantes que 
Continental té a Rubí hi 
treballen més de 700 per·
sones, de les quals moltes 
viuen a Rubí i que es po·
drien quedar sense feina 
si el pla de reindustrialit·
zació no es consolida.

Pel que fa al pla de 
sortida dels treballadors 
que no continuïn, Conti·
nental va presentar fa uns 
dies una proposta d’in·
demnitzacions i un pla de 
prejubilacions que segons 
CCOO “està molt lluny de 
la proposta de la plantilla i 
que no està a l’altura d’una 
empresa com Continental, 
amb una gran responsabi·
litat social”.

Les negociacions s’es·
tan produint entre l’em·
presa i els sindicats amb la 
mediació de la Generalitat 
de Catalunya.

Manifestació de Continental a principis d’any. / Arxiu

La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa 250 cursos 
especialitzats dins el Programa de Garantia Juvenil
La Cambra de Comerç, In·
dústria i Serveis de Terrassa 
impulsa una nova oferta 
formativa en línia d’un total 
de 250 cursos especialitzats 
en 16 categories i temàtiques 
diferents. Es tracta d’una 
formació dirigida als joves 
inscrits en el Programa de 
Garantia Juvenil de la Cam·
bra (PICE) que podran triar 
cursos específics en sanitat, 
idiomes, informàtica i comu·
nicacions, comerç, màrque·

ting, electricitat i electrònica 
o hostaleria i sector serveis, 
entre altres famílies profes·
sionals.

L’oferta es pot consultar a 
l’apartat web www.garantia·
juvenil.cat/formacio·online. 
Els joves interessats es poden 
posar en contacte a través 
del correu electrònic for·
macio@cambraterrassa.org 
o emplenar el formulari de 
consultes del web www.ga·
rantiajuvenil.cat/contactar.

Represa de les activitats
D’altra banda, el PICE ja ha 
reprès les activitats presen·
cials, tant pel que fa a les ori·
entacions d’assessorament 
individuals, com en els cursos 
presencials.

El Programa de Garantia 
Juvenil de la Cambra de Ter·
rassa és un programa d’ori·
entació i integració laboral i 
educativa per a joves d’entre 
16 i 29 anys que han decidit 
integrar·se al món laboral o 

educatiu. Poden participar 
tant els joves sense estudis, 
ni experiència laboral, com 
aquells que tenen titulació 
i experiència, però no tenen 
feina.

El programa també està 
adreçat a aquelles empreses 
interessades a contractar 
joves professionals formats 
dins d’aquest programa i 
alhora podran accedir a les 
ajudes de la Cambra de Ter·
rassa. / DdR

El termini s’allargarà fins al 31 de juliol i el tràmit es 
pot fer de forma telemàtiva o bé a l’OAC, amb cita prèvia
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A banda de les esfereïdores xifres de 
persones que han perdut la vida a 
causa del coronavirus, la crisi sani-

tària que estem patint també ens deixa xifres 
impactants pel que fa a les conseqüències eco-
nòmiques d’aquesta pandèmia. Una d’aques-
tes és la dada de l’atur. Al Vallès Occidental, 
uns 155.000 treballadors s’han quedat sense 
feina o estan afectats per un Expedient de 
regulació temporal d’Ocupació (ERTO). 
Segons dades del Consell Comarcal, es 
tracta del 34% d’una població activa que en 
nombres absoluts són 45.812 ciutadans en el 
mes de maig. A la nostra ciutat, ja hi ha prop 
de 6.000 persones desocupades, segons les 
dades del Servei d’Ocupació. Empreses locals 
han presentat 782 ERTO, principalment per 
força major. 

Atur preocupant
EDITORIAL
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I després de l’estiu, serà el moment quan 
moltes empreses, especialment petites i mit-
janes empreses i autònoms hauran de decidir 
que fan respecte al seu futur, perquè aquests 
expedients de regulació temporal d’ocupació 
de moment els està permetent fer front al dia 
a dia, però és possible que sigui insufi cient de 
cara a fer front al futur. 

El govern de l’estat i els diferents agents 
socials estan en aquests moments negociant 
la pròrroga dels ERTO, però la patronal 

empresarial ja ha alertat sobre el possible 
tancament massiu d’empreses. Una situació 
que és molt preocupant i que diàriament es 
veu agreujada per notícies com la previsió de 
recuperació econòmica a Espanya que fa el 
FMI que és demolidora. 

És evident que cal un gran pacte per a la 
recuperació consensuat i ampli per a poder 
reconstruir el vaixell abans que s’enfonsi. 

Menció a part sobre la qüestió de l’atur 
i dels ERTO, és el fet que hi ha moltes 

persones que encara no han pogut cobrar la 
prestació per la saturació del Sepe i que sobre-
viuen des del març sense cap ingrés. Això és 
intolerable i cal que l’administració solucioni 
aquesta qüestió de forma immediata. 

Deixant de banda la situació econòmica, 
cal assenyalar que aquest dilluns és Sant Pere, 
la festa del patró de la ciutat. Enguany no hi 
haurà la Festa Major tal i com l’hem viscut i 
gaudit des de la recuperada democràcia per 
exigències sanitàries davant l’epidèmia, ja que, 
de moment, el consistori ha decidit ajorna-la 
fi ns després de l’estiu. Això sí, s’han organit-
zat algunes activitats que es podran seguir a 
través de les xarxes socials. En tot cas, volem 
desitjar a tots els rubinencs i rubinenques una 
feliç diada de Sant Pere. I recordeu: distància, 
mascareta i rentat de mans. 

Cartes Ciutadania
Tu no, jo sí
Seguint les recomacions de sanitat, la meva 
família i jo sortim al carrer amb la nostra 
mascareta. Quan passegem pel centre o quan 
vaig a comprar porto la mascareta, tot i que no 
és gaire estètic, que fa calor, que pica i que haig 
de cridar més perquè a vegades els depenents 
de les botigues no em senten. 

No és agradable ni divertit, però la portem 
per responsabilitat. Per aquelles persones que 
han mort per coronavirus, per aquells col·lectius 
de risc com els meus pares i sogres, per evitar 
rebrots, per no transmetre la malaltia a altres. 
La meva pregunta és: de què serveix que jo por-
ti la mascareta si altres no? Jo evito contagiar 
altres persones, però si aquestes no la porten, 
em poden contagiar a mi, fantàstic. 

Demano si us plau una mica de respon-
sabilitat a tota la ciutadania, o ho fem tots 
o no servirà de res. Pensava que el que hem 
viscut durant aquest confi nament ens serviria 
d’experiència.

Eva Luque

Un obligat confi nament 
El virus tan mortífer amb el que s’ha batallat fa 
uns mesos i que ha mantingut confi nats a mili-
ons de persones a tot el món, ha afectat molts 
aspectes de la quotidianitat amb la mort de 
persones estimades, pèrdues de llocs de treball, 
crisi fi nanceres i comercials sense precedents, 
inestabilitat emocional, trencaments de pare-
lles, acabament d’un curs escolar i universitari 
diferent i una manca absoluta d’afecte, escalf i 
proximitat física, juntament amb la impotència 
que tant ens han marcat.

Però aquest desastre ja es veia a venir per-
què el món, feia temps que demanava a crits 
una parada obligada. 

No era normal el ritme tan estressant 
de la societat, la sobrecàrrega de feina de les 
persones, els constants episodis de violència 
descontrolada als carrers, els desastres natu-
rals provocats al planeta, la pobresa extrema 
d’una part de la societat inmersa en una total 
marginació i un llarg etcètera. No era, ni és 
normal. Com tampoc és correcte la manera 

com s’han gestionat els “problemes” provocats 
per aquesta pandèmia i que ha evidenciat les 
mancances gubernamentals i polítiques exis-
tents al país, que segueixen prioritzant els seus 
propis interessos.

Un confi nament imposat, que també ha 
brindat la oportunitat de valorar, d’apreciar i de 
repensar el que realment és important.

La vida ens regala instants i experiències 
en soledat o compartides, algunes bones i d’al-
tres no tant, però totes úniques i irrepetibles. 
Siguem conscients que només és a les nostres 
mans seguir mantenint i compartint aquesta 
màgia de la vida.

Núria Julià

Las políticas sociales en Rubí
 Hay quien afi rma que gobernar un municipio 
no es tarea fácil, y le doy la razón, pero para que 
por ejemplo las políticas sociales de la admi-
nistración social sean consideradas efi cientes 
y efectivas, desde el gobierno de una ciudad se 
ha de trabajar e intentar, digo intentar, hacer 

algo para llevar a la buena práctica esas medidas 
de índole social. Rubí, en su mayoría, hay que 
reconocer que es una población de izquierdas, 
y esta izquierda gobernante (que siempre se ha 
querido erigir como abanderada de los asuntos, 
temas y políticas sociales) tiene un “método” 
para solucionar los problemas y crisis genera-
dos por aspectos relacionados con la sanidad, 
la educación y en general, con las políticas de 
caché social : la apertura de un número de 
cuenta en alguna entidad bancaria para que 
los buenos ciudadanos aporten su granito de 
arena para soliviantar los problemas expuestos 
con anterioridad, y no me parece mal, es una 
buena opción, pero en política hay que ser más 
creativo, más original, y no esperar siempre a 
que el buen ciudadano contribuya de forma 
desinteresada para solucionarte el agravio, y 
más en temas derivados de política y gasto 
social. ¡Cuán equivocado está el que piensa 
que las políticas sociales son patrimonio de 
la izquierda!

José Antonio Avila López

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                       23 de juny

Joaquin Gracia Casas @
JoaquinGraciaCa
Estat dels containers de Avellaners, 
anant cap a Pnos Cirac passat 
torrent can Xercavins. Gràcies. 
#nocomento #rubicity 
@AjRubi @rubifotoquejas
 @DiarideRubi @rubitv_cat
 @totrubi @RubiMAmbiente
 @inforadiorubi @RubiMAmbiente

L’HUMOR
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Rubí pot ser el fi nal d’una fu-
gida per convertir-se en l’ini-
ci d’una nova vida. Ens hem 
de sentir orgulloses d’aquesta 
realitat per tot el que ens 
enriqueix com a societat. Ara 
bé, no ens quedem en aquesta 
autocomplaença, hi ha molts 
motius pels quals existeixen 
persones refugiades i una 
sèrie de drets bàsics i uni-
versals que no aconseguim 
posar de seguida a les seves 
mans. Queda moltíssima 
feina a fer, més enllà de la que 
ja es fa i s’ha de fer de forma 
coordinada i intel·ligent entre 
societat i institucions, no pot 
ser de cap altra manera. Les 
responsabilitats i competèn-
cies d’uns i dels altres són 
diferents i també necessàries i 
complementàries, i aquest ha 
de ser el fi l conductor per a 
què com a societat continuem 
sent un refugi i, a la vegada, 
un instrument de revitalitza-
ció de vides.

Des de principis d’any 
des del Servei de Solidaritat 
i Cooperació Internacional, 
amb l’acompanyament de 
Ciutadania i Serveis Socials, 
col·laborem amb la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR) per poder acompa-
nyar aquestes persones que 
arriben a la nostra ciutat, en 
el reconeixement de la seva 
condició de persona refugi-
ada i del dret a asil. No és 
fàcil amb la legislació actual, 
i menys en moments de crisi 
sanitària com el que estem 
patint (tot i que algunes 
suspensions i pròrrogues de 
processos administratius han 
facilitat algunes situacions). 
Aquesta col·laboració amb 
CCAR ens ajuda a poder 
donar suport i aixoplugar 

Rubí amb les persones refugiades
aquelles persones que, per 
diversos motius, poden que-
dar fora del paraigua del 
programa estatal de refugi i 
asil. És una col·laboració que 
considerem molt completa a 
escala tècnica, professional i 
humà, donat que obrim un 
Punt d’Informació i Orien-
tació (PIO) a les persones 
refugiades, si no que a més 
ens dota de dos elements 
que creiem molt importants: 
formació tècnica i revitalit-
zació de les relacions amb les 
entitats que a Rubí treballen 
amb persones refugiades.

Des  de  Gener  2020 
aquest PIO ha atès prop 
de 80 persones*, un 50,8% 
d’homes i un 49,2% de do-
nes, majoritàriament d’entre 
30 i 44 anys (62,3%). En la 
majoria dels casos els països 
de procedència de les perso-
nes usuàries són Colòmbia, 
Hondures, El Salvador o 
Veneçuela, històries que ad-
ministrativament han seguit 
diferents camins però amb 
acompanyament tècnic i le-
gal. I no oblidem que aquests 
números són persones i cir-
cumstàncies vitals que fan 
que un dia s’ha de prendre la 
decisió de marxar de casa per 
por a perdre la vida.

No oblidem però que 
tant entitats com Ajunta-
ment de Rubí ja treballaven 
amb aquestes persones abans 
d’aquesta col·laboració. El 
que hem posat en marxa 
és un element qualitatiu i 
quantitatiu molt important, i 
incorporant la transversalitat 
en aquest procés.

Tenim encara reptes al 
damunt de la taula, tan locals 
com els que tenen a veure 
amb legislacions estatals i 
internacionals, són reptes i 
lluites que es donen en di-
ferents escenaris, a Rubí no 
som aliens a aquests proces-
sos i és per això que a escala 

local també tenim reptes com 
el de facilitar processos que, 
com amb altres col·lectius 
vulnerables, garanteixin drets 
bàsics, i també la consciencia-
ció i sensibilització de la ciu-
tadania, i la de treballar per 
una societat on la xenofòbia i 
el racisme no guanyin terreny, 
tot el contrari, empetitir-ho 
encara més. Ambdós esce-
naris són processos que re-
quereixen mesures decidides 
però que també necessiten els 
seus tempos per poder crear 

eines sufi cientment justes i 
equitatives que garanteixin 
l’heterogeneïtat i la diversitat 
que les persones refugiades i 
les seves motivacions repre-
senten. Personalment crec 
que tenim el camí sota els 
peus i estem en millors con-
dicions per recórre’l.

Mentrestant en el dia a 
dia, garantir drets bàsics i 
universals, facilitar l’accés als 
serveis públics i propiciar la 
inclusió d’aquestes persones 
per poder contribuir de forma 

activa al creixement en molts 
aspectes, primer el seu com a 
persones i també l’econòmic, 
cultural, esportiu, intel·lectual 
i, en defi nitiva, l’enriquiment 
de la nostra ciutat com a soci-
etat d’acollida i acollidora.

*L’11 de març a causa 
de la crisi sanitària de la 
Covid-19 se suspèn l’aten-
ció presencial però es manté 
l’assessorament i l’orientació 
per via telefònica. Des de l’11 
de març al 25 de maig, s’han 
atès 10 persones.

Pau Navarro, 
Regidor d’En 
Comú Podem
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El carrer “vell” o “fondo”, actu-
alment el passeig de Francesc 
Macià, va rebre aquest nom 
popular perquè abans que 
l’eixamplessin, a finals del 
segle XIX, era llarg i angost, 
sense cap via secundària que 
el creués, excepte la baixada 
de Sant Joan. I és que, amb el 
punt més estret d’uns 3,10 m, 
amb prou feines hi passaven 
dos cotxes de cavalls.

Entre 1894 i 1895 van 
tenir lloc les obres d’eixample 
d’aquest vell carrer de Sant 
Antoni (el seu nom oficial), 
finançades pel diputat mo-
nàrquic Alfons Sala, comte 
d’Ègara. Això va fer que a la 
Dictadura de Primo de Rivera 
el nom d’aquesta via urbana 
fos el de “Paseo de Alfonso 
Sala”, denominació que tam-
bé rebria entre 1939 i 1979. 
Aquest últim any fou batejat 
com a passeig de Francesc 
Macià, precisament el nom 
que també tingué en època de 
la II República.

A partir, doncs de la pri-
mera dècada del segle passat, 
el passeig va veure com obrien 
nombroses botigues i establi-
ments que s’afegiren als que 
ja hi eren i es transformà en 
el centre comercial de la vila 
en detriment del carrer de 
Sant Bonaventura (l’actual 
de Maximí Fornés), que fins 
aleshores havia estat el més 

EL RUBÍ D’ABANS

“El carrer Fondo”
Jordi Vilalta
GCMR-CER

important de la població. Així, 
ja cap al 1900 s’obrí el lloc de 
venda dels productes de la 
terrisseria de cal Joan Gerrer 
situada al carrer de Cervantes 
(que després seria la botiga 
d’electrodomèstics de la Cas-
tellana); el 1912 va sorgir la 
nova barberia de Josep Pujol 
(cal Xic Sereno), i el 1914 es 
va inaugurar una sucursal de la 
Caixa, al xamfrà amb la plaça 
de Catalunya (plaça Nova en 
aquells temps). També apa-
regueren nous negocis com 
la barberia de Fèlix Janer, “El 
Siglo”, el fotògraf Vilardell, la 
taverna de cal Gaju, el forn 
de ca la Lola (de Marià Mas), 
la pastisseria Sant Roc (cal 
Terrades) o, ja als anys 20, la 
farmàcia Vilarrubias.

També s’hi bastí alguna 
bonica casa d’estil modernista 
com la de cal Piques, al co-
mençament del passeig venint 
des de la part sud, que allotjava 
una botiga de queviures a la 
planta baixa.

Durant l’època de la Trans-
ició, als anys 70 i 80, fou esce-
nari habitual de manifestaci-
ons ciutadanes, com la de 1977, 
una de les més importants 
que hi ha hagut a Rubí, en 
solidaritat amb els treballadors 
de Francino. També durant els 
nostres dies, després de la seva 
transformació en passeig de 
vianants, ha vist en nombroses 
ocasions com molts rubinencs 
i rubinenques expressaven 
de manera massiva les seves 
protestes.

Entrada al carrer Fondo. A la dreta, la surcusal de la Caixa de 1914. 
/ Foto www.todocoleccion.net



equipaments

Daniel Bas i artistes locals, protagonistes 
de les noves exposicions a la ciutat
rEDACCIÓ

Alguns dels equipaments 
culturals de la ciutat han 
pogut reprendre la progra-
mació d’exposicions, un cop 
ja culminat el procés de des-
confinament. Aquest és el cas 
del Museu Municipal Castell 
(MMUC) i de l’Espai Expositiu 
Aula Cultural, que acullen 
aquests dies noves mostres 
dedicades a artistes locals. 
Aviat s’hi sumarà el Celler 
amb una exposició fotogràfica 
que commemorarà el cente-
nari de la seva fundació.

L’obra de Daniel Bas, al Cas-
tell
Des del 12 de juny es pot visi-
tar al MMUC la mostra Daniel 
Bas, figurinista i il·lustrador, 
que s’havia programat inicial-
ment al març i que va resultar 
ajornada per la declaració de 
l’estat d’alarma. En aquesta 
exposició, es poden veure els 
tres grans àmbits en què va 
treballar el rubinenc: figuri-
nista de moda, il·lustrador 
infantil i aquarel·lista, a través 
d’obres i peces cedides per 
la família Bas i, en especial, 
per la seva dona Covadonga 
Junqueras.

Daniel Bas va deixar una 

forta petjada a Rubí, tant com 
a persona com a artista. Així 
ho demostra la creació dels 
Premis de Pintura Ràpida 
Daniel Bas, l’última edició 
dels quals es va convocar el 
2015.

L’exposició dedicada a 
les seves diferents facetes 
creatives es podrà visitar fins 
al 26 de juliol a la planta baixa 
del MMUC.

Fons artístic local, a l’Aula 
Cultural
L’art local també és protago-
nista a l’Espai Expositiu Aula 
Cultural, on es mostra una 

selecció d’obres provinents 
del fons artístic del Museu 
Municipal. La col·lecció és 
eclèctica en mitjans, formats, 
tècniques, moviments i estè-
tiques, amb molts accents i 
amb una gran proliferació de 
llenguatges artístics. La mos-
tra de l’Aula Cultural reuneix 
obres donades al MMUC al 
llarg dels últims cinc anys: 
quatre pintures de Carme 
Llop, cinc de Sergi Marcos, 
cinc de Gervasi Escayol, sis 
dibuixos de Jaume Maro-
nas i dues escultures de Pep 
Borràs.

L’exposició del fons artístic 

L’obra de l’il·lustrador, figurinista i aquarel·lista Daniel Bas es pot 
visitar al Castell. / Ajuntament 

del Museu Municipal Castell 
es podrà visitar a l’Aula Cultu-
ral fins al proper 25 de juliol.

Aquests dies també s’ulti-
men els preparatius perquè el 
Celler rebi la mostra comme-
morativa del seu centenari: 
‘Cent anys d’història del Celler 
Cooperatiu 1920-2020’. A tra-
vés de fotografies i elements 
audiovisuals, les persones 
visitants podran acostar-se a 
la història d’aquest singular 
edifici vinculat a l’activitat 
vinícola i reconvertit, després 
d’una ambiciosa rehabilitació, 
en equipament cultural.

Horaris i mesures de segu-
retat
El Celler i l’Espai Expositiu 
Aula Cultural obren en els 
horaris habituals abans de 
la pandèmia mentre que el 
MMUC ho fa en un horari re-
duït: els dimecres i divendres 
de 16 a 20 h, els dissabtes 
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h, i 
els diumenges i festius d’11 
a 14 h. A l’hora d’anar-hi, cal 
recordar les indicacions de les 
autoritats sanitàries: és obli-
gatori l’ús de mascaretes, s’ha 
de garantir una bona higiene 
de mans i també mantenir la 
distància de seguretat, a més 
de grups reduïts.

tallers
El taller d’escriptura creativa amb mirada 
femenina es reprograma pel juliol
El taller d’escriptura creativa 
amb mirada femenina que 
estava previst amb motiu 
del Dia Internacional de les 
Dones tindrà lloc finalment 
el 2 de juliol a les 18 h a la 
Biblioteca. Dirigit per l’escrip-
tora rubinenca Gracia Pérez, 
els assistents crearan petits 
relats des de les experiènci-
es personals, centrats en la 

igualtat i la llibertat. L’activitat 
és gratuïta, però les places 
són limitades i cal inscriure’s 
prèviament a igualtat@ajrubi.
cat. El cartell promocional de 
l’activitat recull la frase ‘Per 
un món on siguem social-
ment iguals, humanament 
diferents i totalment lliures’, 
de la marxista alemanya Rosa 
Luxemburg. / DdR

caminada
Els organitzadors de La Nocturna treballen 
per poder mantenir i adaptar l’activitat
Rubí d’Arrel i el Centre Excur-
sionista de Rubí (CER) ja estan 
preparant la propera edició de 
La Nocturna. Tot i la incertesa 
per l’epidèmia, els impulsors 
d’aquesta activitat treballen 
per adaptar la 13a edició de la 
caminada. La Nocturna tindria 
lloc el 3 d’octubre i es faria per 
camins més amples que en 
altres edicions per garantir la 

distància de seguretat. A més, 
és probable que no es puguin 
fer punts d’interès intermedis. 
“No és fàcil, perquè no sabem 
com estarà el panorama de 
la covid-19, però de moment 
no la suspendrem i la tirarem 
endavant amb algunes condi-
cions i al setembre prendrem 
una decisió definitiva”, han ex-
plicat els organitzadors. / DdR
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dia de l’orgull lgtbi

la ràbia porta una jornada plena d’orgull 
al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals
rEDaCCIÓ

Sota el títol ‘La Ràbia ens 
porta una jornada plena 
d’orgull’, el col·lectiu la 
Ràbia organitza aquest dis-
sabte 27 de juny al Centre 
Rubinenc d’Alternatives 
Culturals (CRAC) una jor-
nada amb tallers, música i 
espectacles per celebrar el 
Dia Internacional de l’Or-
gull LGTBI. 

La jornada arrencarà a 
les 11.30 h amb un taller de 
creació de Binders (els par-
ticipants hauran de portar 
una samarreta ajustada per 
crear el Binder) i continuarà 
amb un vermut-on rabiós, 
on La Ràbia i Las Mamar-
rachas donaran la nota per 
l’orgull.

Ja a la tarda, a les 18.30 
h, tindrà lloc un bingo mu-
sical, amenitzat per DJ Miry 
Deluxe i DJ Peluda, mentre 
que a les 20 h serà el mo-
ment d’una perfomance 
de Drag’s amb Las Mari-
karmen.

El CraC està situat al carrer Sant Joan. / arxiu

l’ateneu recuperarà les 
activitats presencials al 
juliol i seran a l’aire lliure
rEDaCCIÓ

L’Ateneu Municipal ja té a 
punt la nova programació 
per al mes de juliol. Aquesta 
combina activitats virtuals 
amb d’altres de presencials 
que tindran lloc als jardins 
de l’equipament, per tal de 
garantir la màxima segure-
tat de les persones partici-
pants. Les inscripcions per a 
les diferents propostes, que 
són gratuïtes, ja es poden 
realitzar en línia.

Tota la programació 
s’adreça al públic familiar. 
Hi destaca el nou cicle de-
dicat a les dones artistes, 
que arriba amb l’objectiu 
de fer visibles totes aque-
lles creadores oblidades o 
relegades per la història de 
l’art tradicional.

El cicle, conduït per Ca-
tàrtic, s’encetarà el 2 de 
juliol amb el taller ‘Omplim 
el món de punts infinits!’, 
dedicat a la japonesa Yayoi 
Kusama. En el marc d’aques-
ta sessió, els infants a partir 
de 4 anys podran jugar a 
transformar la percepció 
del seu entorn quotidià 
omplint-lo de cercles de tots 
els colors i mides.

El 9 de juliol, li arribarà 
el torn a la proposta ‘Fem un 
diari il·lustrat. L’autorretrat 
i la Frida Kahlo’, adreçada 
a nens i nenes a partir de 6 
anys. En aquest cas, es con-
vidarà els infants a expressar 
amb dibuixos, imatges i pa-
raules el seu món, les seves 
vivències i estats d’ànim, tal 
com va fer l’artista mexicana 
en els darrers deu anys de la 
seva vida.

El cicle es tancarà amb 

‘Jocs de línia i color. Els ca-
leidoscopis de la Fahrelnissa 
Zeid’, també per a nens i 
nenes a partir de 6 anys. Ins-
pirant-se en l’obra d’aquesta 
artista, que combina ele-
ments de l’art bizantí amb 
l’abstracció occidental, els 
infants podran crear una 
obra pròpia caleidoscò-
pica.

Tots els tallers del cicle 
dedicat a les dones artistes 
s’han programat als jardins 
de l’Ateneu a les 18.30 h.

Més activitats familiars
També seran presencials 
les sessions del cicle Teatre 
per a la petita infància. 
Durant el mes de juliol, es 
podrà gaudir de diferents 
espectacles com El viatge de 
James, de la companyia Sim 
Salabim. (dimarts 7 de juliol, 
a les 19 h); Somriu, de la Cia. 
Santi Rovira (dimarts 14 de 
juliol, a les 19 h); Conte amb 
kamishibai i taller de dibuix 
chibi, de la Cia. Ruth Mar-
tínez (dilluns 20 de juliol, a 
les 18.30 h) i Xup-xup, de la 
Cia. Cuinassos. (dimarts 21 
de juliol, a les 19 h).

En canvi, el cicle de Mú-
sica per a la petita infància 
se seguirà programant de 
manera virtual a través del 
canal de YouTube de l’Ate-
neu. Els tallers, adreçats a 
famílies amb infants de 0 a 
5 anys, seran els següents: 
Sons de la terra (dilluns 6 de 
juliol) i Sons del mar (dilluns 
13 de juliol.

Tot i que les inscrip-
cions per a les activitats 
són gratuïtes, cal tenir en 
compte que les places són 
limitades.

equipaments

tallers diversos
D’altra banda, el centre 
continua oferint tallers di-
versos com ara els de bate-
ria, guitarra, ukelele, auto-
defensa feminista, Aikido, 
Krav Maga, Baix, llengua de 
signes i ioga.

Escola d’acció social crítica 
i transformadora
El CRAC també està orga-
nitzant la tercera edició de 
l’Escola d’acció social crítica 
i transformadora, que tindrà 
lloc els dies 17, 18 i 19 de 
juliol amb el títol ‘Per una 
acció social emancipadora!’ 

El centre fa una crida per trobar nous socis
El CRAC ha estat un punt de suport durant 
tota la crisi sanitària, oferint suport ciutadà 
recollint aliments o repartint mascaretes, 
però el confinament ha aturat una de les 
seves principals fonts d’ingressos: els cursos 
i els tallers. L’equipament ha reprès aques-
tes activitats, però la situació econòmica és 
molt complicada després de gairebé tres 
mesos sense ingressos. Per aquest motiu, 
fan una crida a sumar nous socis i així po-

der funcionant amb normalitat. Entre les 
persones que ja estan associades s’ofereix 
la possibilitat de fer un augment de quota 
i passar dels 24 euros anuals als 120 euros, 
o la quantitat que el soci vulgui fixar, o bé 
fer una aportació extraordinària per aquest 
2020. També ha ofert als seus 270 socis 
l’opció de rebaixar o posposar el pagament 
de la seva quota en cas que no puguin fer-hi 
front per la situació econòmica. / DdR

literatura

toni Cruanyes presentarà ‘un dels nostres’ 
aquest divendres a la carpa d’El racó del llibre
rEDaCCIÓ

El Racó del Llibre ha organit-
zat per aquest divendres 26 
de juny una nova presenta-
ció d’un llibre. Es tracta de 
l’obra ‘Un dels nostres’, de 
Toni Cruanyes, un llibre on 
explica els secrets que hi ha 
darrere del ‘Telenotícies de 
TV3’ durant el conflicte po-
lític dels últims anys: des del 
referèndum de l’1 d’Octubre 

fins al judici al Tribunal Su-
prem i la tensió viscuda per 
les amenaces contra TV3.

A mig camí entre les 
memòries i l’assaig històric, 
Cruanyes planteja què que-
da de la identitat catalana, 
més enllà de la política, si 
continuem sent un sol poble 
o som una societat dividida. 
L’autor també desvela la 
seva relació amb els prota-
gonistes del procés indepen-

dentista i també fa inventari 
del llegat dels presidents 
Pujol, Maragall i Montilla. 
Finalment, explica com ha 
vist Catalunya des dels seus 
continus viatges per Europa 
com a corresponsal.

La presentació, que es-
tarà dirigida pel periodista 
rubinenc Roger Cuartielles, 
tindrà lloc a les 19.30 h a la 
carpa davant del Racó del 
Llibre. Portada del llibre. / Cedida

i que anirà a càrrec de la 
Coordinadora Balandre. Les 

inscripcions ja estan obertes 
a la web del CRAC.



·········································
DivenDres 26 De juny

Presentació de llibre ‘un dels 
nostres’ de Toni Cruanyes
A càrrec de l’autor i amb la 
col·laboració del periodista 
rubinenc Roger Cuartielles.
A les 19.30 h a la carpa d’El 
Racó del Llibre.

·········································
DissabTe 27 De juny

‘La ràbia ens porta una jorna-
da plena d’orgull’
Jornada amb tallers, música 
i espectacles per celebrar el 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI, a càrrec del col·lectiu 
La Ràbia.
A partir de les 11.30 h al Centre 
Cultural d’Alternatives Rubinen-
ques (CRAC) (c. Sant Joan, 1).

·········································
Diumenge 28 De juny

Festivitat de Sant Pere
Presentació de pregoneres i 
pregoners 2020
A les 20 h en transmissió en 

AgendA
‘Daniel bas, 
figurinista i il·lustrador’. 
-Exposició amb obres cedi-
des per la família Bas dels 
tres grans àmbits en què 
va treballar l’artista rubi-
nenc Daniel Bas: figurinis-
ta de moda, il·lustrador 
infantil i aquarel·les.
Fins al 26 de juliol a la plan-
ta baixa del Museu Muni-
cipal Castell (MMUC).
Horari: dimecres i diven-
dres de 16 a 20 h, dissab-
tes d’11 a 14 h i de 16 a 
20 h, i diumenges i festius 
d’11 a 14 h. 

Exposició del fons artís-
tic del Museu Municipal 
Castell. 
- Selecció d’obres del fons 
artístic local rebudes du-
rant els últims cinc anys. 
Obres d’artistes com Car-
me Llop, Sergi Marcos, 
Gervasi Escayol, Jaume 
Maronas i Pep Borràs. 
Fins al 25 de juliol a l’espai 
expositiu de l’Aula Cul-
tural.
Horaris: matins de dilluns 
a dissabte de 12 a 14 h, i 
tardes de dijous a dissabte 
de 17.30 a 20.30 h. Diu-
menges i festius tancat.

exposicions

streaming des de la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.

EnvelaRts: Concert 
de l’Obrador Coral
A les 22 h en transmissió en 
streaming des de l’Amfiteatre 
del parc del Castell. La retrans-
missió es podrà seguir des de 
Facebook i YouTube.

·········································
DiLLuns 29 De juny

Festivitat de Sant Pere
Camí de sant Pere
A les 11 h a la Pl. Pere Agui-
lera.
Despertada, plantada i ball 
institucional dels Gegants de 
Rubí a l’Ajuntament.
Hi col·labora: Colla de Gegan-
ters de Rubí.
A les 11.30 h Recorregut: pl. 
Pere Aguilera, c.Dr. Robert, c. 
Maximí Fornés i pl. Dr. Guar-
diet.

missa de sant Pere
A les 12 h a l’Església de Sant 
Pere.

visita guiada a l’exposició 
‘Rubí, l’evolució d’un poble’
A les 12 h al Museu Municipal 
Castell.

Les activitats de Sant Pere re-
quereixen d’inscripció prèvia 
a través del correu museu@
ajrubi.cat.

Trobada de Peres, Petres, 
Paules i Paus
A les 13.30 h a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de Rubí.

EnvelaRts: Ballada de l’Esbart 
Dansaire
A les 13.30h en transmissió en 
streaming des de l’Amfiteatre 
del parc del Castell.

Castell de focs de sant Pere
A les 23 h.

·········································
DimarTs 30 De juny

Taller de compostatge casolà 
en línia
A les 18 h al Canal de Youtube 
de l’Ajuntament.

·········································
DijOus 2 De juLiOL

Taller d’escriptura
A càrrec de l’escriptora Gracia 
Pérez.
A les 18 h a l’Auditori de la Bi-
blioteca. Inscripció prèvia.

‘Omplim el món de punts 
infinits! L’art de la Yayoi Ku-
sama’
A les 18.30 h a l’Ateneu Mu-
nicipal.
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