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Rubí continua a la fase 1, però 
s’amplia la mobilitat a Barcelona 

i la seva àrea metropolitana
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«Hem d’acceptar la decepció finita, però mai hem de perdre l’esperança infinita» - (Martin Luther King, activista i Premi Nobel de la Pau, 1929-1968) 

Les dades del coronavirus a 
Rubí: 539 casos confirmats  

per una prova i 1.955 
diagnosticats per un facultatiu

Pàg. 3

Deu dies de dol oficial per 
les persones mortes per 

la Covid-19 a Espanya

Les terrasses han obert al llarg d’aquesta 
setmana i els efectes del desconfinament es 

noten en carrers més plens 
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«Darrere la conducta de cadascú depèn el destí  de tots» (Alexandre Magne, rei de Macedònia del s.I aC)

Els centres sanitaris només 
atenen urgències i els 
hospitals restringeixen l’accés

Parlem amb rubinencs que 
presten serveis essencials per 
a la ciutadania

Pàg. 6-7

Pàg. 2

La fàbrica 
Robin Hat 
fabrica 
mascaretes 
gratuïtes 
pel personal 
sanitari 

Pàg. 7

Les administracions presenten 
diversos paquets per ajudar 
treballadors i empreses

Pàg. 4

La ciutat s’atura per lluitar contra 
la propagació de l’epidèmia 
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Pàg. 2

Rubí iniciarà la redacció 
d’un nou Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal

Edició només 

En digital

Pàg. 3

Detinguts tres homes per 
cometre dos robatoris amb 

violència a la ciutat
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llum verda per començar de zero un nou POuM

Resolta la polèmica sobre la taxa de 
les terrasses dels bars i restaurants

S’instal·larà al cementiri un espai de record per 
la mort gestacional i perinatal

ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí inici-
arà els treballs de redacció 
d’un nou Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal 
(POUM). Es tracta d’una 
notícia molt important per 
la ciutat, ja que l’actual 
planejament urbanístic data 
dels anys vuitanta i Rubí fa 
dues dècades que intenta 
aprovar una nova normativa 
urbanística, iniciatives que 
sempre han fracassat. El 
darrer intent es va fer du-
rant el darrer mandat, quan 
el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) va agafar 
el projecte del POUM que 
la Comissió d’Urbanisme 
havia tirat enrere el 2010 
per refer-lo sobre aquest 
model. L’executiu, però, 
no va poder comptar amb 
els suports necessaris per 
tirar endavant la proposta, 
ja que el Ple estava molt 
fragmentat i el govern era 
minoritari. Els resultats de 
les eleccions municipals 
del 2019, ara fa un any, van 
donar una majoria favorable 
a la redacció d’un nou pla 
elaborat des de zero i l’acord 

de governabilitat del PSC 
amb En Comú Podem així ho 
va contemplar a instàncies 
d’aquesta última formació.

El tràmit per començar la 
redacció del nou POUM ha 
tingut el suport unànime al 
Ple de maig, celebrat aquest 
dijous, i tots els grups muni-
cipals han ressaltat que es 
tracta d’una bona notícia 
per al futur de la ciutat. El 

regidor socialista, Rafael 
Güeto, ha explicat que, en el 
darrer mandat, van preferir 
defensar el POUM antic 
perquè pensaven que “era 
millor tenir un nou planeja-
ment que no tenir-ne, però 
és evident que el lapse de 
temps és molt gran i hi ha 
hagut molts canvis legisla-
tius”. D’altra banda, també 
ha subratllat que en paral-

lela a la tramitació del nou 
POUM es faran modificaci-
ons puntuals al Pla General 
d’Ordenació (PGO) vigent, 
com de fet, ja s’ha anat fent 
durant els darrers anys.

En Comú Podem, socis 
de govern del PSC, s’ha mos-
trat satisfet de poder ela-
borar un nou planejament 
amb la mirada actual i no 
amb un document caducat: 

El Ple ha tornat a celebrar-se de forma telemàtica.  

Declaració 
en suport als 
treballadors de 
NissanEls bars i restaurants rubi-

nencs no hauran de pagar 
la taxa d’ocupació d’espai 
públic corresponent a la 
instal·lació de terrasses al 
carrer. El govern va anun-
ciar la setmana passada 
aquesta mesura, però els 
restauradors es van queixar 
dimecres que l’Ajuntament 
els havia comunicat pos-
teriorment que sí que es 
cobraria la taxa.

Finalment, el Ple ha 
aprovat una modificació de 

l’ordenança corresponent 
que farà possible que els 
bars i restaurants que sol-
licitin el permís no hauran 
de pagar aquesta taxa. Pel 
que fa a aquells que ja ha-
vien demanat el permís a 
principis d’any i havien fet 
els pagaments, està previst 
que se’ls retorni l’import.

La regidora socialista, 
M. Carmen Cebrián, també 
ha dit que el govern treba-
lla per dissenyar una línia 
d’ajuts específics.

El Ple de l’Ajuntament ha lle-
git una declaració institucio-
nal en suport als treballadors 
de Nissan. Aquest dijous s’ha 
sabut que la multinacional 
japonesa tanca la producció a 
l’estat espanyol. Això significa 
que deixa sense feina 3.000 
treballadors de les plantes 
de la Zona Franca, Montcada 
i Reixac i Sant Andreu, a més 
de 20.000 llocs de treball que 
genera de forma indirecta.

Les dues mocions que s’han 
presentat al Ple han es-
tat aprovades per Junta de 
Portaveus, una relacionada 
amb la mort gestacional i 
perinatal i l’altra una bateria 
de propostes sobre mobi-
litat i sostenibilitat, però 
també sobre accions socials 
i econòmiques per imple-
mentar a la ciutat després 
de l’epidèmia.

La primera l’ha presentat 
Esquerra Republicana i pro-
mou la instal·lació d’un espai 

específic al cementiri dedi-
cat als nadons que moren 
abans de néixer, en néixer o 
després del part. La regidora 
republicana Sandra Casas, 
ha explicat que aquest és un 
“tema tabú” en la societat i 
que cal començar a visibilit-
zar-lo amb propostes com 
aquesta.

La segona moció l’ha pre-
sentat l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) i és un con-
junt de propostes encami-
nades a millorar la mobilitat 

sostenible i la millora de 
l’espai públic centrada en les 
persones, i també un con-
junt de propostes de cara 
al desconfinament, com ara 
buscar nous emplaçaments 
per als restauradors a l’aire 
lliure o coordinar accions per 
permetre activitats culturals 
i socials a l’espai públic. “Cal 
començar a pensar en una 
ciutat on el 70% de l’espai 
no l’ocupi el trànsit rodat”, 
ha explicat la regidora de 
l’AUP, Betlem Cañizar.

“Cal créixer, però mantenint 
i potenciant les zones ver-
des, els corredors naturals, 
els espais de transició, cal 
mirar on posem cada cosa, 
els habitatges, els serveis, la 
mobilitat, etc.”, ha explicat 
Ànnia García, portaveu dels 
comuns, que ha destacat, 
a més, que el nou plane-
jament podrà incloure ara 
“perspectives de gènere”.

Des dels grups de l’opo-
sició, han allargat la mà al 
govern per tal d’arribar a 
una proposta consensua-
da, però també han recor-
dat al govern que, durant 
el darrer mandat, encara 
apostava pel POUM antic. 
Xavier Corbera, portaveu 
d’Esquerra, ha demanat a 
l’executiu que no faci un ús 
partidista del planejament, 
que considera que és “una 
oportunitat” per tal de re-
dissenyar la ciutat i avançar 
en “mobilitat, sostenibilitat 
i justícia social”.

Per la seva banda, el 
portaveu de Ciutadans, Ro-
berto Martín, ha afirmat 
que ara cal treballar per 
“donar resposta al confort 
i a la seguretat dels ciu-

tadans, millorant la ges-
tió i introduint solucions 
tecnològiques, millorar el 
manteniment de les zones 
verdes, donar nous usos als 
equipaments i construir ha-
bitatge de lloguer protegit, 
entre altres”.

Toni García, portaveu 
de Veïns per Rubí, conside-
ra que la proposta de pla 
de l’anterior mandat era 
“un cadàver urbanístic”, ha 
criticat el govern perquè 
considera que “s’han perdut 
cinc anys molt valuosos” i ha 
remarcat que ara el POUM 
podrà tenir més en compte 
la sostenibilitat i també els 
efectes derivats de la pan-
dèmia de la Covid-19.

Per últim, Betlem Cañi-
zar, portaveu de l’Alterna-
tiva d’Unitat Popular, creu 
que el nou planejament és 
“una esperança per veure 
quin model de ciutat es pot 
construir entre tots” i ha 
incidit en la importància de 
les mesures “per fer front 
a l’emergència climàtica, 
la transició energètica, el 
límit del creixement i posar 
al centre de les polítiques la 
cura de les persones”.
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Les administracions anuncien paquets d’ajudes per 
pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
REDACCIÓ

La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 ha obligat 
al govern central a decretar 
l’estat d’alarma fi ns al 28 de 
març, tot i que molt proba-
blement s’haurà d’aplicar 
durant més dies. El decret ha 
impulsat un conjunt de mesu-
res que afecten directament 
l’economia, en especial als 
autònoms i a les empreses, 
però també als treballadors 
temporals. Per aquest moti u, 
diferents administracions ja 
han proposat les primeres 
mesures per pal·liar els efec-
tes negati us que puguin tenir 
les mesures restricti ves sani-
tàries i ajudar les famílies que 
pitjor ho esti guin passant.

Així,  el  president de 
l’executiu espanyol, Pedro 
Sánchez va anunciar dimarts 
un conjunt de mesures per 
fer front a la crisi econòmica 
arran de l’epidèmia. Entre 
les mesures més destacades, 
hi ha una moratòria en el 
pagament de les hipoteques 
per aquelles persones que es 
quedin a l’atur o per aquells 
treballadors que vegin re-

duïts notablement els seus 
ingressos. El govern central 
també ha prohibit que es talli 
llum, aigua o gas a les famílies 
vulnerables.

Pel que fa als ajuts als 
treballadors, ha anunciat 
que totes les persones que 
estiguin en situació d’un 
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) co-
braran la prestació d’atur, 

independentment de si en 
tenien dret o no. També 
s’ha anunciat una prestació 
per als autònoms que hagin 
vist caiguda un 75% la seva 
facturació respecte al març 
del 2019. Altres mesures són 
la possibilitat de reduir-se el 
100% de la jornada en cas 
que el treballador necessiti  
cuidar d’un familiar fins a 
segon grau.

També ha anunciat una 
transferència de 2.800 mili-
ons d’euros per a les comu-
nitats autònomes i ha fl exi-
bilitzat la regla de la despesa 
dels ajuntaments.

Pel que fa a les mesures 
adoptades per la Generalitat, 
aquestes consisteixen en una 
moratòria de l’autoliquida-
ció i pagament dels tributs 
i crèdits a la Generalitat, 

Targetes moneder 
per cobrir a Rubí les 
beques menjador
La Generalitat de Catalunya 
ha garanti t els ajuts de men-
jador a l’alumnat benefi ciari 
de les beques menjadors i als 
menors usuaris dels serveis 
d’intervenció socioeducati va 
amb servei d’àpat a través 
d’unes targetes moneders. 
Això vol dir que a Rubí es 
reparti ran 1.782 targetes per 
cobrir aquestes necessitats i 
un total de 17.000 a tot el Va-
llès Occidental. Les targetes 
moneders es distribuiran de 
manera personal al domicili 
de cada infant entre el 23 i el 
25 de març. / DdR

una inversió de 7,5 milions 
d’euros per compensar els 
autònoms afectats per la crisi 
i que no ti nguin una alterna-
ti va d’ingressos si demostren 
tenir pèrdues econòmiques 
en relació amb el març del 
2019. També s’ha anunciat 
una línia de crèdits de 1.000 
milions d’euros, a través de 
l’Insti tut Català de Finances 
o Avalis Catalunya, desti nat a 
les pimes per ajudar a la seva 
liquiditat i a mantenir els llocs 
de treball. Una mesura que 
la Generalitat calcula que 
podrà ajudar a unes 4.000 
empreses.

Pel que fa a l’Ajuntament 
de Rubí, ha dit que ajornarà el 
pagament d’impostos i taxes 
fi ns a la fi  de l’estat d’alarma. 
Això vol dir que si el 4 de maig, 
data en què s’iniciava el paga-
ment de l’IBI, la situació és la 
mateixa que ara, s’ajornarà el 
pagament. En canvi, l’Impost 
d’Acti vitats Econòmiques es 
cobra al setembre i, per tant, 
no hauria de quedar afectat. 
El que sí que s’ajornarà segur 
és el pagament de l’impost de 
vehicles, que havia començat 
el 2 de març.

AJUTS GOVERN CENTRAL
-Moratòria en el pagament 
d’hipoteques als treballadors 
que es quedin a l’atur o que 
hagin vist reduïts els seus in-
gressos
-Prohibició de tallar l’aigua, 
la llum i el gas a col·lectius 
vulnerables
-Els ERTE no consumiran de-
socupació i tots podran cobrar 
l’atur
-Reducció de la jornada dels 
treballadors al 100% per tenir 
cura de familiars fi ns a segon 
grau
-Prestació per falta d’acti vitat 
pels autònoms que hagin re-
duït els seus ingressos un 75% 
respecte al març del 2019

-Protecció pels treballadors fi -
xos disconti nus, a temps parcial 
i cooperati ves
-300 milions d’euros per refor-
çar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cien-
tí fi ca
-Pròrroga automàtica de les 
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 mili-
ons d’euros a les comunitats 
autònomes
-1.000 milions d’euros per 
inversions sanitàries
-Suspensió del pagament dels 
deutes tributaris a les pimes
-Ajuts al sector turísti c, trans-
port i hostaleria
-Subministrament de 950.000 
mascaretes

-25 milions d’euros per beques 
menjador

AJUTS GENERALITAT
-Moratòria en el pagament de 
tributs a la Generalitat
-7,5 milions d’euros per ajudar 
als autònoms que no ti nguin 
alternati va d’ingressos i hagin 
ti ngut pèrdues en relació amb 
el març del 2019
-Línia de crèdits de 1.000 mi-
lions d’euros per a pimes per 
necessitats de liquidació i man-
teniment dels llocs de treball
-Moratòria de la taxa turísti ca

AJUTS AJUNTAMENT
-Ajornament dels impostos i les 
taxes municipals

Vetlles i enterraments només al tanatori i en la inti mitat
- Els difunts només es poden vetllar fi ns a un màxim 
de dues hores.
- L’aforament de les cerimònies d’enterrament, que 
no es poden fer a les esglésies, està limitat a 15 
persones.
- Les persones han de guardar un metre de distància 
entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
sanitàries.

Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp 
- El Mercat Municipal conti nua obert amb l’horari 
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients 
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal 
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues 
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures 
per prevenir els contagis, com ara la uti lització de 
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel 
desinfectant els taulells.

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
evitar contagis de COVID-19, 
tant pel que fa als voluntaris 
de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR
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El que sí que s’ajornarà segur 
és el pagament de l’impost de 
vehicles, que havia començat 
el 2 de març.

AJUTS GOVERN CENTRAL
-Moratòria en el pagament 
d’hipoteques als treballadors 
que es quedin a l’atur o que 
hagin vist reduïts els seus in-
gressos
-Prohibició de tallar l’aigua, 
la llum i el gas a col·lectius 
vulnerables
-Els ERTE no consumiran de-
socupació i tots podran cobrar 
l’atur
-Reducció de la jornada dels 
treballadors al 100% per tenir 
cura de familiars fi ns a segon 
grau
-Prestació per falta d’acti vitat 
pels autònoms que hagin re-
duït els seus ingressos un 75% 
respecte al març del 2019

-Protecció pels treballadors fi -
xos disconti nus, a temps parcial 
i cooperati ves
-300 milions d’euros per refor-
çar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cien-
tí fi ca
-Pròrroga automàtica de les 
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 mili-
ons d’euros a les comunitats 
autònomes
-1.000 milions d’euros per 
inversions sanitàries
-Suspensió del pagament dels 
deutes tributaris a les pimes
-Ajuts al sector turísti c, trans-
port i hostaleria
-Subministrament de 950.000 
mascaretes

-25 milions d’euros per beques 
menjador

AJUTS GENERALITAT
-Moratòria en el pagament de 
tributs a la Generalitat
-7,5 milions d’euros per ajudar 
als autònoms que no ti nguin 
alternati va d’ingressos i hagin 
ti ngut pèrdues en relació amb 
el març del 2019
-Línia de crèdits de 1.000 mi-
lions d’euros per a pimes per 
necessitats de liquidació i man-
teniment dels llocs de treball
-Moratòria de la taxa turísti ca

AJUTS AJUNTAMENT
-Ajornament dels impostos i les 
taxes municipals

Vetlles i enterraments només al tanatori i en la inti mitat
- Els difunts només es poden vetllar fi ns a un màxim 
de dues hores.
- L’aforament de les cerimònies d’enterrament, que 
no es poden fer a les esglésies, està limitat a 15 
persones.
- Les persones han de guardar un metre de distància 
entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
sanitàries.

Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp 
- El Mercat Municipal conti nua obert amb l’horari 
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients 
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal 
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues 
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures 
per prevenir els contagis, com ara la uti lització de 
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel 
desinfectant els taulells.

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
evitar contagis de COVID-19, 
tant pel que fa als voluntaris 
de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR
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Dades del coronavirus a Rubí: 539 casos
 confirmats amb prova i 1.955 sospitosos

ReDAcció

Les últimes dades del De-
partament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 
a data d’aquest dijous, in-
diquen que la quantitat de 
persones infectades pel co-
ronavirus continua augmen-
tant de forma important 
a Rubí, especialment pel 
que fa als casos sospitosos 

Font: Generalitat de Catalunya

diagnosticats.
En aquest sentit, ac-

tualment hi ha a Rubí 539 
persones que han donat 
positiu en Covid-19 en un 
test ràpid o PCR, dels quals 
328 són dones i 211 són 
homes. Respecte als casos 
sospitosos, ja n’hi ha 1.955, 
dels quals 1.268 són dones 
i 687 són homes. Aquestes 
persones han estat diagnos-

ticades pels facultatius, però 
no han estat sotmeses a cap 
prova de confirmació. En els 
darrers quinze dies, el nom-
bre de casos positius només 
ha augmentat en 6, però 
en el mateix període s’han 
diagnosticat 469 nous casos 
de persones sospitoses de 
Covid-19.

Pel que fa a les dades 
oficials de defuncions, ni 

l’Ajuntament ni la Gene-
ralitat han informat sobre 
quantes persones han mort 
pel virus a la ciutat. El De-
partament de Salut sí que 
ofereix les dades comarcals, 
que indiquen que al Vallès 
Occidental han mort 1.365 
persones per l’epidèmia, 
sent la tercera comarca 
amb més mortalitat de Ca-
talunya.

Deu dies de dol oficial per les persones 
mortes per coronavirus a Espanya

L’estat espanyol ha decretat 
deu dies de dol oficial per 
les víctimes mortals de la 
pandèmia de coronavirus, 
que ja són més de 27.000. 
A Rubí, es desconeix el 
nombre de persones que 
han mort amb Covid-19, ja 
que les administracions no 
faciliten aquesta dada.

Coincidint amb l’inici del 
dol oficial, Rubí , com altres 
ciutats, va realitzar dimecres 
al migdia un minut de silenci 
a la plaça Pere Aguilera. Les 
persones que hi van assistir, 
principalment membres 
de l’executiu local i alguns 
treballadors municipals, 
ho van fer amb mascareta 
i guardant les distàncies de 
seguretat.

Agraïment a Protecció 
civil
D’altra banda, dimarts al 

vespre, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va lloar la tasca 
de Protecció Civil en un 
acte que es va celebrar per 
agrair la feina que han fet 
la vintena de persones de 
l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Rubí 
duran la pandèmia. “El vos-
tre suport ens ha permès 
treballar conjuntament per 
implementar les mesures 
de prevenció de la Covid-19 
durant la crisi sanitària dels 
darrers mesos”, ha explicat 
l’alcaldessa.

Entre les tasques que 
ha desenvolupat Protecció 
Civil durant les darreres 
setmanes, hi ha el reparti-
ment de mascaretes entre 
la ciutadania. Com a gest 
d’agraïment, l’Ajuntament 
ha lliurat una mascareta 
corporativa al cos de volun-
taris. / DdR

Minut de silenci a la plaça Pere Aguilera. / Ajuntament-Localpres
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la inscripció per a les escoles bressol 
municipals serà entre el 2 i el 9 de juny

Obertes les inscripcions pels Programes 
de Formació i inserció per aconseguir el 
graduat escolar

ReDAcció

Entre el 2 i el 9 de juny es podran 
fer les preinscripcions dels in-
fants en les tres escoles bressol 
municipals. Caldrà omplir una 
sol·licitud a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Rubí, a la qual es 
podrà accedir a través de la seu 
electrònica del web de l’Ajunta-
ment de Rubí.

Per als casos excepcionals en 
què els sol·licitants no puguin fer 
la presentació de forma telemàti-
ca, els centres atendran amb cita 
prèvia a l’escola bressol escollida 
en primera opció. Es pot demanar 
la cita per telèfon o per correu 
electrònic de 9 h a 13 h. Les cites 
es donaran dins del període de 
preinscripció.

Dades de contacte de les es-
coles bressol municipals:

· EBM La Bruna. C. Calderón 
de la Barca, 4. Tel. 93 588 77 06 
eb.labruna@ajrubi.cat

· EBM Lluna. C. Barcelona, 65-
67. Tel. 93 588 95 26 eb.lluna@
ajrubi.cat

· EBM Sol, Solet. C. Joaquim 
Blume, 30. Tel. 93 588 64 66 

ReDAcció

Els joves entre 16 i 21 anys que no 
hagin finalitzat l’etapa d’educació 
obligatòria (ESO) i que no tinguin 
feina ja poden inscriure’s en els 
Programes de Formació i Inserció 
(PFI) fins al 5 de juny. La finalitat 
d’aquests programes és proporci-
onar als joves una formació bàsica 
que els permeti la continuïtat edu-
cativa en els ensenyaments de for-
mació professional i que els faciliti 
la incorporació al món laboral.

L’Ajuntament de Rubí finança 
íntegrament el PFI ‘Auxiliar d’hos-
taleria: cuina i càtering’, que s’im-
parteix a través del Rubí Forma. 
Amb aquesta formació, s’aprèn a 
dur a terme operacions bàsiques 
de preparació i conservació d’ela-
boracions culinàries senzilles en 
l’àmbit de la producció a la cuina 
i les operacions de preparació i 
presentació d’aliments i begudes 
en establiments de restauració. La 
inscripció es pot realitzar a través 
del web del web del Rubí Forma.

Amb la col·laboració del Depar-
tament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya, el consistori tam-
bé organitza els PFI-Pla de Transició 
al Treball Auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic i Auxiliar 

d’imatge personal: perruqueria 
i estètica, que es poden cursar a 
l’escola Pau Casals. En aquest cas, 
les preinscripcions són presencials 
amb cita prèvia a Pla de Transició 
al Treball, al carrer Terrassa, 61, 
a l’Escola CFA Pau Casals. Es pot 
contactar a través del telèfon 93 
699 46 54 i el correu electrònic 
pttrubi@xtec.cat.

Preinscripcions de Batxillerat i 
Formació Professional
Per cursar Batxillerat, la preins-
cripció es podrà formalitzar entre 
el 27 de maig i el 3 de juny. Pels 
cicles formatius de grau mitjà 
de Formació professional i d’arts 
plàstiques i disseny, les sol·licituds 
es podran presentar entre el 2 i el 
8 de juny. 

Pel que fa als cicles formatius 
de grau superior de Formació 
Professional i d’arts plàstiques i dis-
seny, les preinscripcions es podran 
fer entre el 10 i el 17 de juny. 

Com l’any passat, la sol·licitud 
de cicles de Batxillerat es pot fer 
exclusivament en línia i l’ordenació 
de les sol·licituds de cicles i Batxi-
llerat es pot fer exclusivament en 
línia. Per a més informació, es pot 
consultar el web de preinscripció 
de la Generalitat de Catalunya. 

el SiAD atèn 122 dones durant l’estat d’alarma, 
majoritàriament per casos de violència 

Proursa amplia fins als quatre mesos 
la moratòria en el pagament del lloguer

ReDAcció

El Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) ha atès 122 
rubinenques des de l’inici de 
l’estat d’alarma, de les quals 93 ja 
eren usuàries del servei i 29 hi ha 
accedit per primer cop entre el 14 
de març i el 30 d’abril. Les dones 
ateses tenen una mitjana d’edat de 
34,4 anys, entre els 15 i els 80 anys, 
i majoritàriament eren víctimes de 
violència psicològica i psicofísica. 

ReDAcció

Proursa, l’empresa que gestiona el 
parc d’habitatges de l’Ajuntament 
de Rubí, ha ampliat fins a un màxim 
de quatre mesos la moratòria en 
el pagament del lloguer pels pisos 
llogats que són propietat del con-
sistori. La mesura, per tant, s’allar-
ga fins al juliol, el que suposa una 
pròrroga de dos mesos respecte a 
la moratòria inicial.

La intenció de la mesura és 
ajudar a les famílies que a con-
seqüència de la crisi sanitària 
ocasionada pel coronavirus hagin 
vist disminuïts els seus ingressos 
o incrementades les seves despe-
ses. L’import dels rebuts que no 
s’hagin cobrat durant els quatre 
mesos es fraccionarà un cop fina-
litzada la moratòria. En el cas dels 
habitatges, es prorratejarà en els 
36 mesos següents. Pel que fa als 
locals comercials, el fraccionament 
es farà durant vint-i-quatre mesos, 
i en el cas de les places d’aparca-
ment, en els 12 mesos següents.

La mesura s’aplica de forma 
universal a totes les famílies lloga-
teres d’habitatges i places d’apar-
cament propietat de Proursa o 
gestionades per la societat. Les 

famílies arrendatàries a les quals 
s’ofereix aquesta moratòria po-
den renunciar enviant un correu 
a proursa@ajrubi.cat o trucant al 
telèfon 93 588 66 93 de dilluns a 

divendres de 9 h a 14 h. En aquest 
telèfon Proursa també ofereix 
informació sobre altres ajuts que 
atorguen altres administracions 
pels llogaters i els propietaris.

les dones ateses tenen una mitjana d’edat de 34,4 anys. / Ajuntament de Rubí 
– localpres

El consistori amplia dos mesos més aquesta opció per als llogaters. / Ajuntament

eb.solsolet@ajrubi.cat

A partir del 12 de juny es publi-
caran els admesos
Les llistes provisionals baremades 
es publicaran el 12 de juny i es 
podran presentar reclamacions 
entre el 15 i el 17 de juny. 

El sorteig públic per aplicar 
en l’ordenació de les llistes en cas 
d’empat es farà el 16 de juny a les 
13 h a la sala de reunions de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania, situada al 
carrer Prim. Es farà a porta tanca-
da i només amb representants de 
la Comissió de Garanties d’Admis-
sió. També es registrarà en vídeo 
i es publicarà posteriorment. El 
19 de juny es publicaran les llistes 
definitives.

El nombre de places de cada 
centre dependrà de les indicacions 
de les autoritats sanitàries per 
garantir la seguretat dels infants. 
El preu públic mensual de les esco-
les bressol municipals s’estableix 
mitjançant un sistema de tarifació 
social que té en compte el nivell de 
renda de la unitat familiar. 

A més, es contemplen bonifi-
cacions de la quota en els casos 
de famílies nombroses, monopa-
rentals o amb una situació socio-
econòmica desafavorida.

En un 70% dels casos, l’agressor és 
la seva parella o exparella.

El confinament obligatori pro-
vocat pel coronavirus ha suposat 
un risc afegit per a les dones i 
infants víctimes de violència do-
mèstica, ja que estan obligats a 
conviure amb el seu agressor. Ho 
fan, a més, en un context excepci-
onal que pot contribuir a agreujar 
els casos de violència. 

El SIAD de Rubí s’ha reorganit-
zat per oferir la màxima cobertura 

amb un sistema de torns que 
garanteix l’atenció presencial. 
Les professionals també disposen 
d’un dispositiu de telefonia mòbil 
per poder estar en contacte amb 
les dones sigui quina sigui la seva 
modalitat de treball, presencial 
o en teletreball. La jurista del 
SIAD ha acudit setmanalment a 
les dependències municipals per 
atendre telefònicament i asses-
sorar sobre qüestions legals. La 
reorganització del funcionament 
del SIAD s’ha basat en els principis 
d’accessibilitat, immediatesa en 
cas d’urgència i acompanyament 
emocional.

Entre el 14 de març i 30 d’abril, 
s’han realitzat 194 visites psico-
lògiques i jurídiques a través de 
vies telemàtiques (telèfon, correu 
electrònic, Whatsapp, videotru-
cada i Facebook). En aquestes 
visites, s’han detectat 24 episodis 
de violència, dels quals 8 eren 
urgències. 7 dones han realitzat 
denúncies per violència de gènere 
i a 4 se’ls ha atorgat una Ordre 
d’Allunyament. Durant aquest 
mateix període, s’han tramitat 4 
ATENPRO, el dispositiu de telefo-
nia mòbil que gestiona Creu Roja 
per a la protecció de les dones que 
pateixen violència.
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L’Ajuntament vol convertir quatre 
quilòmetres de carrers en àrees 
preferents per a vianants

comencen les obres per renovar 
l’enllumenat públic als polígons 
cova Solera i can Jardí

ReDAcció

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, i el regidor de 
Mobilitat, Rafael Güeto, han 
presentat aquest dilluns el 
Pla estratègic de mobilitat 
de Rubí per afrontar les 
properes etapes de des-
confinament. La proposta 
pretén garantir la seguretat 
en els desplaçaments a 
peu i en transport públic 
de la ciutadania mentre 
sigui necessari mantenir la 
distància social i inclou una 
àrea de quatre quilòmetres 
que sigui preferent per als 
vianants.

L’Ajuntament ja havia 
fet alguns canvis coincidint 
amb les franges de passeig 
restringint la circulació a 
l’avinguda de La Llana i al 
passeig de la Riera, però 
amb l’entrada a la ciutat a 
la fase 1 ha planificat quina 
ha de ser la mobilitat del 
transport públic, l’ampliació 
de les voreres de diversos 
carrers i la reconversió de 
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i també tU!

Condis Mariona és: 

JANA, MARTINA i LLUC

diverses vies en espais de 
preferència per als vianants. 
Martínez ha explicat que 
“cal veure aquesta situació 
com una oportunitat per 
millorar la mobilitat a la 
ciutat i aconseguir que els 
vianants guanyin terreny al 
vehicle privat”.

A més, aquest dilluns 
s’amplia la zona dedicada a 
la vorera al carrer Magalla-
nes, entre els carrers de la 
Plana de Can Bertran i Tor-
rent de l’Alba i al carrer de 
Sant Josep, entre els carrers 
Nou i de Sant Magí. L’acció 
permet guanyar amplada 
a la zona destinada a la 
mobilitat a peu en aquestes 
dues vies per tal de garantir 
que els rubinencs puguin 
passejar de forma segura, 
mantenint la distància social 
recomanada.

Més enllà d’aquests can-
vis puntuals, el govern local 
vol convertir uns quatre 
quilòmetres de carrers en 
àrees de preferència per 
als vianants, invertint la 

situació actual. Les àrees 
es divideixen per zones. En 
aquests carrers, els vehi-
cles no podran superar els 
20 km/h i només podran 
estacionar en els espais 
habilitats i senyalitzats, tot i 
que no s’eliminarà cap plaça 
d’aparcament. Les zones 1 i 
2 començaran a estar ope-
ratives a principis de juny i 
la 3 i 4 posteriorment. 

ReDAcció

Aquesta setmana s’ha inici-
at la renovació de l’enllume-
nat públic amb tecnologia 
LED als polígons industrials 
de Cova Solera i Can Jardí, 
i també unes obres de re-
habilitació a 19 pavellons 
del cementiri. A més, s’han 
reprès els treballs de mi-
llora de la seguretat viària 
a la C-1413, la BP-1503 i 
el polígon de La Llana, que 
havien quedat aturats a 
conseqüència de la situació 
generada pel coronavirus.

En l’actuació de l’enllu-
menat, el consistori pretén 
millor la il·luminació dels 
dos polígons industrials per 
oferir una major seguretat i 
esmenar defectes elèctrics 
de la xarxa. Les tasques 
es realitzaran als carrers 
Schubert, Schumann, Bi-
zet, Bach, Wagner, Chopin, 
Verdi, Vivaldi, Luxemburg, 
Atenes i Praga, a les avin-
gudes Can Sucarrats i Cova 
Solera, al camí de la Riera 
i al passatge Schubert. Pel 
que fa a la instal·lació de llu-
minàries LED, es col·locaran 
530 unitats. L’empresa en-

carregada és Serveis In-
tegrals de Manteniment 
Rubatec, té un pressupost 
de 349.148,71 euros i els 
treballs tindran una durada 
de quatre mesos.

Pel que fa als pavellons 
del cementiri, s’han iniciat 
les obres per rehabilitar-ne 
19, els treballs tenen un 
període d’execució de tres 
mesos i permetran substi-
tuir les peces de coronació 
de la façana dels edificis 
existents, així com reforçar 
la impermeabilització i dur a 
terme una neteja general de 
les cobertes. Així, s’elimina-
rà el perill de despreniment 
de les peces de cornisa de 
pedra artificial. Les obres 
aniran a càrrec de B28 Cons-
truccions SL per 72.700,79 
euros i duraran tres mesos.

Per últim, les obres de 
millora de la seguretat viària 
a la C-1413 i la BP-1503 i el 
polígon de La Llana s’han 
reprès, després de quedar 
interrompudes. Només falta 
col·locar la senyalització 
viària vertical i posar en 
marxa els semàfors. Les 
actuacions  restants duraran 
dues setmanes.

• ZonA 1: c. Pintor Murillo, c General Prim, c. Virgili (entre c. General Prim i c. Torrijos), c. Colom (entre 
c. Josep Serra i c. Llobateras), c. Cervantes (entre c. Espoz i Mina i av. Barcelona), c. Llobateras (entre 
c. Espoz i Mina i av. Barcelona), c. Torrijos (entre c. Virgili i c. Espoz i Mina) i Sant Joan (entre c. Pere 
Esmendia i c. Espoz i Mina).

• ZonA 2: c. Justícia (entre c. Terrassa i c. Rafael Casanovas), c. Sant Josep (entre c. Rafael Casanovas i 
c. Nou), c. Rafael Casanovas (entre c. Sant Josep i c. Narcís Menard), c. Narcís Menard (entre c. Terrassa 
i c. Rafael Casanovas) i c. Vapor (entre c. Terrassa i c. Rafael Casanovas).

• ZonA 3: c. Abat Escarré (entre pl. Doctor Pearson i c. Monturiol), c. Cal Príncep (entre c. Abat Escarré 
i ptge. Ferrocarril), c. Pintor Coelho (entre rbla. Ferrocarril i c. García Lorca), c. Pintor Coelho (entre 
rbla. Ferrocarril i c. Llobateras), c. García Lorca (entre c. General Prim i c. Llobateras), c. Balmes (entre 
c. General Prim i c. Llobateras), c. General Prim (entre av. Barcelona i c. Monturiol), c. Llobateras (entre 
av. Barcelona i c. Cal Gerrer) i ptge. Circumval·lació.

• ZonA 4: c. Nou (entre c. Floridablanca i c. Magallanes), c. Sant Pere (entre c. Montserrat i c. Nou), 
c. Floridablanca (entre c. Nou i c. Plana de Can Bertran), c. Ulloa (entre c. Floridablanca i c. Xile), c. Xile 
(entre pl. Estanislau Figueras i c. Nou), pl. Estanislau Figueras i c. General Castaños (entre c. Plana de 
Can Bertran i c. Quevedo).

ÀREES QUE SERAn DE PREFERÈnCIA PER A VIAnAnTS
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L ’Ajuntament ha fet pública una en-
questa de satisfacció ciutadana amb 
una mostra de 411 persones que han 

estat preguntades al seu domicili. Un estudi que, 
entre altres indicadors, recull les preocupacions 
dels rubinencs respecte a la ciutat de Rubí. 
Segons aquestes dades, el que més preocupa 
als ciutadans, gairebé a un 40% de la població, 
és la seguretat ciutadana, a la qual cal sumar-hi 
que el 8,5% que també està preocupat per la 
delinqüència.

El problema de la seguretat ciutadana no és 
únic ni exclusiu a Rubí, de fet, durant el darrer 
període de registre, entre l’abril del 2017 i l’abril 
del 2018, el nombre de delictes registrats a la 
ciutat es va estancar. La sensació ciutadana, però, 
no és aquesta, en part per l’augment de robato-
ris en comerços, habitatges i principalment a 
l’interior de vehicles. També, perquè és públic i 
notori que durant els darrers anys, Rubí ha tingut 
un problema important al cos de Policia Local, 

que no compta amb efectius sufi cients i que està 
molt per sota de la mitjana catalana. La falta 
d’agents comporta, també, que no es visibilitzi 
d’igual forma el patrullatge a la ciutat i que la 
resposta a les trucades no sigui, de vegades, la 
més tranquil·litzadora per la ciutadania. Així, tot 
i que Rubí no és una ciutat amb un nombre de 
delictes especialment elevat, la ciutadania sí que 
té la percepció que hi ha inseguretat ciutadana.

La segona gran preocupació dels rubinencs, 
tot i que a certa distància, és l’aparcament, que 
preocupa a gairebé el 20% dels ciutadans. Es 
tracta en aquest cas d’un problema de difícil 
solució i en què hi ha diferents models i pro-

postes sobre la taula. L’alcaldessa va reconèixer 
durant la presentació de l’estudi que l’ampliació 
de l’illa de vianants i l’increment d’algunes 
voreres al centre ha comportat l’eliminació de 
prop d’una setantena de places d’aparcament. 
No obstant això, també cal considerar que 
poques ciutats de la mida de Rubí tenen dos 
aparcaments tan grans i tan propers al centre, 
com és el cas de l’Escardívol i del Rubí+D. En 
tot cas, seria interessant qüestionar els usos que 
els ciutadans fan d’aquests aparcaments i valorar 
la conveniència o no d’augmentar la zona taronja 
perquè hi hagi una major rotació de vehicles i 
evitar que les grans zones per aparcar acabin 

sent l’aparcament particular d’uns pocs. A més, 
cal tenir en compte que Rubí haurà de seguir 
eliminant places d’aparcament al centre, perquè 
hi ha voreres que no compleixen la normativa i 
en el cas d’algunes és evident que això suposa un 
problema de seguretat i accessibilitat.

La tercera qüestió que més preocupa els 
habitants de Rubí és la neteja de la ciutat, mo-
tiu pel qual la ciutadania fa moltes queixes, en 
especial a través de les xarxes socials i els mitjans 
de comunicació. Rubí no és una ciutat neta per 
múltiples raons, encara que fonamentalment 
en destacaríem dos. La primera i més impor-
tant és per l’elevat nombre de fets incívics que 
hi ha la ciutat. La segona per la caducitat del 
contracte del servei de neteja i manteniment 
d’espais públics, un servei que cal actualitzar per 
donar una millor cobertura a tota la ciutat. En 
qualsevol cas, aquests són alguns dels problemes 
que preocupen els rubinencs i dels quals cal 
prendre nota.

Preocupacions
EDITORIAL
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Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                  23 de gener

Gloria_Mtnz_Nrt @holafl or_
Aquí deixo foto d zona verda d 
Sant Muç M’agradaria q també 
pinteu els bancs, això signifi caria 
q en ti ndríem, després d’anys 
esperant un parc infanti l.
Però si veieu q és massa feina, 
ens conformem amb la neteja d 
la brossa q va arrossegar la pluja 
el 15 Novembre.
#rubicity

A Dolors Mumany
Fa pocs dies, al vostre diari, vaig llegir la 
notícia que el Casal de la Gent Gran havia 
homenatjat la Sra. Dolors Mumany i jo me 
n’alegro molt i des d’aquí  volia aprofi tar per 
felicitar-la i explicar-vos el perquè.

Fa molts anys, ella havia estat la meva 
mestra de català a l’escola Regina Carmeli 
i després de tants anys i tants moments 
compartits, segueix sent la meva ‘Srta. Lola’, 
la persona que em va fer estimar les lletres, 
la que em permetia entregar redaccions de 
tres fulls (encara que el màxim fos de mig), 
la que m’escoltava i em recordava que tenia 
una habilitat especial per saber traslladar el 
que sentia quan escrivia i la que m’explicava 
coses del Rubí agrícola quan vaig necessitar 
el seu testimoni per un llibre que vaig escriure 
sobre la vinya.

La Lola sempre ha estat una dona 
valenta i emprenedora, activa i xerraire i molt 
presumida. Ha gaudit fent excursions amb la 
gent del Casal, escrivint editorials pel butlletí, 

repassant escrits de la gent i despatxant a la 
botiga que el seu marit, el  Domènec Rossell, 
tenia al carrer Méndez Núñez i que ara porta 
el seu fi ll Òscar. Va ser de les primeres mestres 
de català a Rubí i va ensenyar-lo sempre amb 
molta estima i paciència. Animava a l’alumnat 
a participar en els Jocs Florant amb algun 
escrit original. També treia el geni i renyava 
quan ho mereixíem, però molt poques vegades 
perquè, no és per dir-ho, érem una classe que 
no creava problemes i gairebé cinquanta anys 
més tard, aquelles nenes del setanta, encara 
seguim mantenint contacte i quedant.

Em permeto doncs, felicitar-la per aquest 
merescut reconeixement i li trasllado la meva 
sincera admiració, tant per considerar-la la 
millor mestra que he tingut, com per ser una 
persona que malgrat les adversitats de la vida, 
sempre ha tirat endavant amb força i coratge. 
I és així, d’aquesta manera tan senzilla, com 
algunes persones, amb el seu tarannà, deixen 
tan bons records. Una abraçada.

Núria Julià Fosas

Encanto
Hace unos días, Pedro Sánchez, presidente 
del gobierno español, decía que el desencanto 
social, de alguna manera, había auspiciado la 
aparición de VOX, formación política ultra. 
Puede que así haya sucedido; pero, ¿por qué ha 
ocurrido el desencanto? ¿Qué ha acaecido para 
que el encanto haya desaparecido? Es posible 
que haya más de una razón, pero creo que, 
sobre todo, los numerosos casos de corrupción 
en los que se han visto involucrados políticos 
y grupos de distinta ideología. 

Si los ciudadanos se sienten decepcionados 
es lógico que miren alrededor. Tienen que 
pasar muchas cosas para que la confi anza 
perdida se torne, otra vez, en interés y 
atracción por la cosa pública.

Jesús García

Ramblas que no son ramblas
Se le da el nombre de Rambla a aquel paseo 
central por donde pasean los viandantes 
y tanto a su izquierda como a su derecha 

transitan vehículos. En Terrassa, por ejemplo, 
la Rambla d’Egara, es una verdadera Rambla, 
ya que los peatones circulan por medio y los 
vehículos por los lados; pero en cambio, en 
Sabadell, existe su famosa Rambla, pero de 
Rambla sólo tiene el nombre, ya que los 
coches transitan por medio, y los peatones 
por ambos lados, como en cualquier calle o 
avenida. Y en Sant Cugat del Vallès ocurre lo 
mismo que en Sabadell, ya que en sus famosas 
Rambla del Celler y Rambla Ribatallada, los 
viandantes pasean por los lados y los vehículos 
por medio.

En Rubí, el ejemplo más claro de Rambla 
lo tenemos en la avenida de l’Estatut frente 
al parc de Ca n’Oriol, que fue inaugurada 
cuando un servidor era concejal y la alcaldesa 
de Rubí era Núria Buenaventura.

No se le puede dar el nombre de Rambla 
a sucedáneos que verdaderamente no lo son, 
por eso, las comisiones del nomenclátor de los 
municipios deberían prestar más atención.

José Antonio Ávila

Un any d’anormalitat

Sí a l’escola pública

EN COMÚ PODEM

El primer aniversari de l’actual 
mandat municipal arriba en un 
context del tot insòlit. Un context 
que ens està posant a prova a totes, 
de forma individual i col·lectiva, 
des de totes les perspectives. I per 
tant també està posant a prova els 
governs, els nous governs, que, 
com a administració de primera 
línia, donem la primera resposta a 
tantes necessitats sobrevingudes.

Però anem a pams. L’espai 
polític d’En Comú Podem va 
encetar aquest mandat municipal 
amb bones notícies. El maig de 
l’any passat vam guanyar un 
regidor, i el nostre Ple va quedar 
configurat més d’esquerres que 
mai (21 dels 25 regidors/es). I amb 
aquest escenari, la nostra gent ens 
va traslladar el mandat de formar 
part d’un govern progressista. 
“Contradiccions” va ser la por i la 
paraula que més present va estar 
a les diferents deliberacions (a les 
assemblees, els consells, les exe-
cutives...). Però veníem a aportar 
solucions i desbloquejar la ciutat. 
En primer lloc vàrem facilitar 
l’aprovació de pressupostos 2019 
amb un acord de governabilitat i a 
finals de setembre de 2019, quatre 
mesos després de les eleccions, 
En Comú Podem, per mandat 
assembleari, entra al govern junt 
amb el PSC.

Per a què? Per a moltes més 
coses de les que vuit mesos des-
prés -pandèmia inclosa- tenim 
executades. Però per a totes aque-
lles qüestions a les quals ens vam 

JORDI GIMÉNEZ, 
MEMBRE DE L’AUP

Finalment en aquests dies de 
mitjans de maig el Departament 
d’Educació ha iniciat el període de 
preinscripció pel curs que ve per a 
l’alumnat de P3 a 4rt d’ESO. Les 
famílies amb infants i joves que 
comencen o estan en cursos de fi-
nal de cicle s’han hagut de decidir 
per quins centres triar.

Moment sempre de neguit per 
la incertesa de no saber fins bastant 
més endavant si el nostre fill entra-
rà en alguna de les nostres escoles 
“preferides-escollides” dins el 
ventall de les que hi ha.

Un factor que a parer meu ho 
embolica, que ens diferencia del 
que fan força països europeus i 
sobretot acaba creant importants 
desigualtats, és pels dos models de 
centres que té el Servei d’Educació 

comprometre, tenim col·locada, 
almenys, la primera pedra.

Per exemple, entrem a govern 
amb la condició que repensar el 
model del Rubí del futur, desistint 
d’un POUM (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal) caducat 
per aprofitar l’oportunitat que 
ens ofereixen els nous models de 
ciutat sostenible. Establim la con-
dició que no toquem el Parc de Ca 
n’Oriol fins que no consensuem un 
model de parc més verd, més na-
tural i menys urbà del que s’havia 
proposat. Amb la condició d’una 
sèrie de projectes estratègics. 
Però sobretot, amb el compromís 
d’assumir la responsabilitat de 
gestionar l’Habitatge, el Medi Am-

català, la d’escoles públiques i la 
d’escoles privades concertades. 
Una altra de les herències del 
franquisme no resoltes ni en la 
transició ni en aquests posteriors 

bient, la Participació o la Memòria 
Històrica de forma valenta.

Només assumir la responsabi-
litat de govern, vam comprar tres 
habitatges, per primera vegada en 
5 anys s’ha incrementat el parc pú-
blic. Hem encetat l’elaboració del 
Pla Local d’Habitatge, i ja tenim 
planificada la construcció d’habi-
tatge dotacional (per a col·lectius 
amb especials dificultats).

Hem establert un full de ruta 
per la Transició ecològica de la 
nostra ciutat, pilotada per Rubí 
Brilla i l’area de sostenibilitat. 
Reforçant les actuacions pel canvi 
de model energètic amb la prime-
ra compra compartida industrial 
d’instal·lacions d’autoconsum 

quaranta anys següents. La influ-
ència de l’església catòlica aquí 
hi ha jugat un paper rellevant per 
evitar l’escenari que jo considero 
“natural” i que apliquen altres 

fotovoltàic, l’extensió de la xarxa 
de fotolineres o la posada en marxa 
de projectes innovadors com el de 
Comunitats sostenibles. L’atenció 
a les situacions de vulnerabilitat i 
pobresa energètica s’ha reforçat, 
les rubinenques poden tenir la 
garantia que no estan soles davant 
de les comercialitzadores i les 
seves pressions. El Medi Natural 
és un patrimoni que estem posant 
en valor amb la nova xarxa de 
130 km d’itineraris o l’inici de les 
millores en la xarxa de sanejament 
per augmentar la salubritat de les 
nostres rieres.

Hem reactivat espais com la 
Taula de Memòria Històrica i tre-
ballat per poder tenir i fer realitat 

estats, o sigui amb només escola 
pública en l’educació obligatòria.

El Síndic de Greuges fa ja anys 
que adverteix que la segregació 
escolar és el problema més greu 
que té actualment el nostre sistema 
educatiu. Es deu principalment a 
la biaixada composició social dels 
alumnes que hi ha en certes esco-
les, no coherent amb la del territori 
en què es troben. Dit simplifica-
dament: que hi ha escoles amb 
bàsicament nens “pobres” i altres 
amb bàsicament nens “rics”.

Això evidentment no és bo i 
és degut a diversos factors. Un 
d’ells és la segregació residencial 
que hi ha en moltes ciutats. Un 
altre important és l’existència de 
l’escola privada concertada que 
per exemple amb el cobrament (i 
per cert il·legal però tolerat!) de 
quotes significatives té un efecte 
clarament segregador.

un full de ruta digne d’aquesta gran 
responsabilitat que ens ha d’em-
poderar front l’oblit i el feixisme. 
També posant poc a poc al día 
qüestions com el de les persones 
refugiades al nostre municipi, 
amb l’obertura del PIO amb la 
col·laboració de la Comissió Ca-
talana d’Ajuda al Refugiat que, 
entre d’altres coses, ha de crear 
una major i millor xarxa també 
amb entitats locals, també vinculat 
a un circumstancial i malmés 0,7 
en Cooperació i Solidaritat Inter-
nacional però amb mirada de futur 
i de present, no deixant de treballar 
entitats de dins i de fora de la ciutat 
i que en pressupostos següents tor-
narà a equilibrar-se. Són temps de 
poder treballar les bases de reptes 
no tan lluents però sí importants 
i necessaris com eines per a una 
millor Transparència (amb un prò-
xim Codi de Conducta) i Accés a 
la Informació, així com processos 
participatius més ambiciosos, més 
participatius, més democràtics; 
reptes que ara requereixen molta 
feina administrativa i planificació 
i que veuran la llum a mitjà i llarg 
termini.

Treballem amb la il·lusió dels 
projectes en marxa i amb el con-
venciment que molts d’ells podran 
ser completats al llarg dels quatre 
anys de mandat. És una marató, 
amb obstacles però amb una meta 
clara; per això mantenim el ritme, 
afrontem les fatigues i aprofitem 
els moments de fortaleses. Estem 
al servei de la gent i tenim un bon 
equip de suport que ens manté mo-
tivades, hidratades i despertes.

A la vegada molts estarem 
d’acord en el fet que qualsevol 
ingerència privada al dret bàsic 
a l’educació suposa un perill per 
la justícia social, no garanteix el 
principi d’igualtat i pot comportar 
discriminació.

L’educació pública és l’ele-
ment primordial per a garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats 
en la infància i l’adolescència i, 
alhora, és l’eina que ens ajuda 
a combatre les desigualtats a la 
societat i a formar una ciutadania 
amb pensament crític.

Defenso que l’educació, en 
tant que dret bàsic, i també eina 
essencial per ajudar a ser més 
lliures i felices, es faci en escoles 
públiques i sigui totalment gratu-
ïta, laica, integradora, inclusiva, 
coeducadora, feminista, equita-
tiva, democràtica i de màxima 
qualitat.

Infants de l’escola Pau Casals.

Ànnia García, d’En Comú Podem. / Arxiu
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El Grup Fotogràfic El Gra ha 
decidit fer una aportació 
solidària a l’Associació de 
Solidaritat i Ajuda Veïnal 
(ASAV) de 500 euros durant 
aquest any, uns diners que 
es destinaran a pal·liar els 
efectes que ha tingut la crisi 
del coronavirus entre els 
rubinencs més vulnerables. 
A més, també ha decidit 
que l’entitat farà una apor-
tació anual de 50 euros a 
l’entitat.

D’altra banda, El Gra ha 
suspès l’assemblea anual 

Els Mossos d’Esquadra 
han detingut, amb la col·
laboració de la Policia Local, 
tres homes de 39, 32 i 19 
anys, de nacionalitat cubana, 
equatoriana i espanyola, res-
pectivament, i veïns de Rubí, 
com a presumptes autors de 
dos delictes de robatori amb 
violència i per un delicte de 
lesions.

El primer robatori es 
va produir al voltant de les 
00.10 hores, quan es va re-
bre un avís del 112 alertant 
que una persona havia estat 
víctima d’un robatori violent 

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC) 
reobrirà una petita part de 
l’activitat presencial a partir 
de l’1 de juny. Durant la fase 
1, només es podrà entrar 
al CRAC amb mascareta, 
serà obligatori utilitzar gel 
desinfectant i mantenir una 
distància de 2 metres. Així, 
les activitats que es repren-
dran seran l’Espai Relacio-
nal, de dilluns a dijous de 
19 h a 21 h, a l’exterior de 
l’edifici, però també es re-
activaran alguns tallers amb 
modificacions d’aforament 
i de sales per mantenir les 
distàncies de seguretat. 
Seran el taller de Bateria, 
Guitarra, Ukelele, Restaura-
ció de mobles, Autodefensa 
feminista, Aikido i Ioga. 
També està previst que 
comencin properament el 
taller de Baix i el de Llengua 
de Signes.

Pel que fa a l’Espai Re-
lacional, també servirà per 
recollir aliments i productes 

Els Mossos d’Esquadra, jun-
tament amb la Policia Local 
de Sant Cugat, van detenir 
in fraganti el 21 de maig 
dos homes, de 34 i 26 anys, 
de nacionalitat espanyola, i 
veïns de Barcelona i de Rubí, 
respectivament, com a pre-
sumptes autors d’un robatori 
amb força a domicili.

Els fets van succeir el 
mateix dia, al voltant de les 
20 h, quan un testimoni va 
alertar telefònicament que 
dos homes havien saltat 
la tanca perimetral d’una 
finca del carrer Verdum, a 
Valldoreix. Quan van arribar, 
els agents van sorprendre 
els dos homes, un dels quals 
anava equipat amb guants 

ordinària, ha prorrogat el 
pressupost de l’any 2020 al 
2021, mantindrà els càrrecs 
de la junta i anul·larà el 
cobrament de les quotes 
corresponents al 2020. A 
banda, s’ha disposat a col·
laborar amb els socis que 
tinguin problemes econò-
mics.

També ha suspès totes 
les activitats socials fins a 
finals de setembre, quan es 
decidirà com es reprendran 
en funció de la situació sani-
tària. / DdR

a prop de l’estació de FGC. 
Quan la patrulla va arribar, 
va localitzar una víctima, 
que va explicar que mentre 
esperava l’autobús va veure 
com un vehicle s’aturava 
al seu davant i dos homes 
baixaven. Sense dir res, va 
encerclar la víctima, la van 
amenaçar i la van agredir 
amb un cop d’ampolla al cap. 
Li van arrencar la cadena que 
duia al coll, van pujar al cot-
xe, on s’esperava una tercera 
persona, i van fugir.

Quinze minuts després, 
es va rebre una altra trucada 

bàsics per a nadons, per 
distribuir mascaretes de 
roba i per recollir oli de 
cuina usat, que fins ara s’es-
tava realitzant en un altre 
horari. També es podran 
fer reunions amb un màxim 
de 10 persones, per fer·ho 
caldrà reservar la sala envi-
ant un correu electrònic a 
cracrubi@gmail.com o un 
WhatsApp al 640 220 962.

Vermut musical amb Sergi 
Estella
D’altra  banda,  aquest 
dissabte torna el vermut 
musical virtual impulsat 
pel CRAC i el col·lectiu Las 
Mamarrachas. El 30 de 
maig a partir de les 12.30 
h actuarà el músic Sergi 
Estella, amb el seu directe 
cru, primitiu i enèrgic. Més 
tard, Atesarrate, membre 
dels 3menyokies, posarà 
ritmes electrodàncing. El 
concert funciona amb un 
sistema de taquilla inversa. 
/ DdR

i un tornavís, forçant una 
finestra de l’immoble.

Quan van ser descoberts, 
els dos lladres van fugir sal-
tant la tanca i es van amagar 
a una zona boscosa propera 
al domicili on havien inten-
tat accedir. Els agents dels 
cossos de policia van establir 
un dispositiu coordinat de 
tancament i recerca que va 
permetre, minuts després, 
localitzar i detenir els dos 
lladres amagats entre els 
matolls.

L’endemà de la detenció, 
els dos detinguts van passar 
a disposició judicial davant 
del jutjat de guàrdia de Rubí, 
que va decretar llibertat amb 
càrrecs.  / DdR

El Grup Fotogràfic El Gra donarà 500 
euros a l’entitat solidària ASAV

Detinguts tres homes per dos robatoris amb violència a Rubí

El CRAC reobrirà a partir de l’1 de 
juny am un espai relacional i tallers

Detingut un rubinenc quan robava 
en una casa de Sant cugat

d’una persona que hauria 
estat víctima d’un segon 
robatori violent per part de 
dos homes, la descripció 
dels quals coincidia amb 
l’anterior robatori. La víctima 
va explicar que mentre cami-
nava amb el telèfon mòbil a 
les mans va sentir com algú 
el cridava pel darrere. Quan 
es va girar, va veure un home 
que l’amenaçava amb un 
ganivet de grans dimensi-
ons per tal que li donés el 
telèfon. La víctima va fugir 
corrents, però va ensopegar i 
va caure, fet que va aprofitar 

el lladre per robar·li.
Gràcies a la col·laboració 

d’un veí, la policia va in-
terceptar el vehicle i van 
identificar els tres homes. En 
l’escorcoll, es va localitzar un 
ganivet de grans dimensions 
amagat sota el seient. Els 
tres homes van ser arrestats i 
traslladats a comissaria.

Els detinguts, que tenien 
antecedents, van passar a 
disposició del Jutjat de Guàr-
dia de Rubí, que va decretar 
la pressió per a dos d’ells i 
la llibertat amb càrrecs pel 
tercer. / DdR
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