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L’índex de creixement epidemiològic a 
Rubí és extremadament elevat 
REDACCIÓ

La situació epidemiològica a 
Rubí s’ha complicat durant 
aquesta darrera setmana 
arribant a nivells molt peri-
llosos. Actualment, l’índex 
de creixement de la malal� a 
és de 988, quan fa només 
una setmana era de 680.

Entre el 19 i el 25 d’oc-
tubre, s’han confi rmat 338 
nous casos de coronavirus, 

gut 114 defuncions.

Gairebé tota la secundària 
del Regina Carmeli, a casa
Pel que fa a les escoles 
afectades pel tancament de 
grups, segons les dades de 
l’Ajuntament de Rubí, la més 
afectada és el Regina Carme-
li, que té tota la secundària 
confi nada, a excepció d’un 
grup de 2n d’ESO i de mig 
grup de cicles forma� us. A 
més, també té confi nat un 
grup de Primària. Pel que 

fa a la resta d’escoles, hi ha 
grups confinats al Teresa 
Altet (1), el Rivo Rubeo (1), 
Ca n’Alzamora (1), Balmes 
(1), la Schola (1) i el 25 de 
Setembre (3).

Pel que fa als ins� tuts, 
l’Estatut és el més afectat 
amb quatre grups confi nats, 
mentre que el Duc en té 
tres, La Serreta dos i el JV 
Foix un.

També tenen un grup 
confi nat les escoles bressol 
Sol, solet i La Bruna.

La malal� a con� nua en creixement a la ciutat. / Arxiu

Desallotjat un local a 
la plaça Cons� tució on hi 
havia 17 persones

amb una velocitat de repro-
ducció de la malal� a d’1,38 
i una incidència acumulada 
de 14 dies de 715, tots dos 
per sobre de la mitjana 
catalana.

En aquests moments, hi 
ha 29 persones ingressades 
a l’hospital, de les quals 3 
són a l’UCI.

Des de l’inici de l’epi-
dèmia, han donat positiu 
2.491 rubinencs i hi ha ha-

REDACCIÓ

La Policia Local ha inter-
vingut en els darrers dies 
diversos locals que incom-
plien les recents restriccions 
de la Generalitat. En aquest 
sen� t, la més destacable és 
una actuació a la plaça de la 
Cons� tució, on es van detec-
tar 17 persones a l’interior 
d’un local, que va ser desa-
llotjat i es van tramitar les 
corresponents denúncies. 

Des del mes de març, 
la Policia Local ha tramitat 
un total de 820 denúncies 
a ciutadans i establiments 
comercials i de concurrència 
pública que han incomplert 
les normes establertes per 

fer front a la pandèmia. 
Les infraccions contemplen 
desobeir el confinament, 
no u� litzar la mascareta, el 
consum d’alcohol a la via 
pública, la realització d’ac� -
vitats no autoritzades o bé 
l’incompliment d’horaris de 
tancaments. 

D’altra banda, també 
s’han tramitat 110 infracci-
ons relacionades amb la nor-
ma� va de � nença d’animals i 
118 infraccions relacionades 
amb problemes veïnals o 
a la via pública. Pel que fa 
a la mobilitat, s’han iniciat 
1.408 denúncies per excés 
de velocitat i 4.550 per altres 
infraccions de la norma� va 
de circulació.

ASAV demana donacions 
de productes infan� ls
REDACCIÓ

L’Associació de Solidaritat 
i Ajuda Veïnal (ASAV) ha 
impulsat una campanya 
que demana l’ajut i la soli-
daritat dels veïns per poder 
fer front a les necessitats 
bàsiques dels rubinencs 
més afectats per la situació 
econòmica derivada de la 
pandèmia. 

ASAV és una en� tat que 
presta ajuda alimentària, 
habitacional i de recerca de 
feina i ha vist triplicades les 
necessitats dels rubinencs 
per la situació actual des 
del març. 

L’entitat local ha de-
manat ajut a través de les 
xarxes socials i d’aliances 

amb altres entitats i em-
preses rubinenques per tal 
de trobar solucions per a 
les persones a les quals ha 
d’ajudar i de forma paral-
lela demana el suport dels 
veïns de la ciutat per col-
laborar com a voluntaris i 
donar aliments i productes 
infan� ls, com ara pots llet i 
bolquers. 

Les donacions es poden 
lliurar a la seu de l’en� tat, al 
carrer Lumière, 7, entre les 
8 h i les 15 h. D’altra banda, 
ASAV par� cipa al grup Units 
Farem Força, una xarxa de 
professionals de Rubí que 
posa els seus coneixements 
i experiència al servei dels 
més afectats per aquesta 
situació. 
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Reformes a l’Hospital de 
Terrassa per encarar la 
segona onada de covid
REDACCIÓ

L’Hospital del Consorci Sa-
nitari de Terrassa posa en 
marxa un nou espai po-
livalent que podrà tenir 
diversos usos, des de llits 
d’hospitalització conven-
cional a llits d’UCI per tal 
d’encarar la segona onada 
amb garan� es.

L’ampliació permetrà do-
nar resposta en el cas de ne-
cessitats d’espai i no haver 
d’ocupar espais funcionals 
de l’hospital amb la conse-
güent aturada d’ac� vitat.

El projecte consta de 
quatre actuacions, per una 
banda la creació d’un nou 
espai pulmó de 750 m2, 
polivalent, que estarà ubi-
cat al costat d’urgències. 
La capacitat serà de 28 llits, 
equipats per atendre pa-
cient urgent i crí� c amb u� -
lització d’equipament mèdic 
de suport vital

També s’ha duplicat el 
servei d’UCI amb 6 llits de 
crítics, el que suposa un 
total de 12 llits.

Al novembre comença-
ran les obres de reforma 
per augmentar la capacitat 
estructural d’hospitalització 
convencional amb una refor-
ma a la quarta planta, que 
permetrà ampliar 30 llits. 
I, per últim, es construirà 
un CUAP, que resoldrà pro-
blemes de salut urgents de 
mitjana i baixa complexitat 
durant les 24 h.

REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya 
ha anunciat noves mesures 
restrictives per combatre 
l’expansió de la covid-19, 
que està començant a col-
lapsar el sistema sanitari, 
especialment les Unitats de 
Cures Intensives (UCI).

Al toc de queda que es 
va aprovar diumenge i que 
impedeix sor� r al carrer en-
tre les 22 h i les 6 h si no és 
per qües� ons ineludibles, 
cal afegir el confinament 
dins del límit del municipi 
durant el cap de setmana. 
Una mesura que entrarà en 
vigor a les 6 h dels divendres 
i fi nalitzarà els dilluns a les 6 
h. Es farà una excepció du-
rant aquest cap de setma-
na per la fes� vitat de Tots 
Sants. El 31 d’octubre i l’1 de 
novembre es permetrà anar 
al cemen� ri d’un altre poble 
si aquest està a la mateixa 
comarca. La Generalitat 
també ha decidit confi nar 
Catalunya perimetralment 
i només es podrà sortir i 
entrar del territori català 

Confi nament els caps de setmana i suspensió 
d’ac� vitats extraescolars, culturals i espor� ves

La policia controlarà que es compleixi el confi nament municipal. / 
Mossos d’Esquadra

per feina, anar a l’escola 
o tenir cura de persones 
dependents.

Es man� ndran les clas-
ses de primària i l’ESO, però 
es demana que es faci par-
cialment l’ac� vitat lec� va a 
distància a Batxillerat i cicles 
forma� us. Les universitats 
con� nuaran amb la docèn-
cia a distància.

Pel que fa a la suspensió 
d’ac� vitats, la Generalitat 
ha decretat la suspensió de 
les ac� vitats extraescolars, 
a excepció de les ac� vitats 

programades dins les esco-
les i l’ensenyament d’idio-
mes. També s’han suspès 
totes les activitats espor-
tives, incloses les instal-
lacions com els gimnasos, 
a excepció dels que acullin 
compe� ció professional.

A més, se suspenen to-
tes les ac� vitats culturals, 
inclosos els teatres i els 
cinemes, però els arxius, 
museus i sales d’exposicions 
romandran oberts limitant 
l’aforament al 30%. Les bi-
blioteques només obriran 

per fer servei de préstec.
Pel que fa al comerç, 

es tanquen tots els centres 
comercials i les superfíci-
es majors de 800 m2 que 
no siguin de productes de 
primera necessitat. Podrà 
continuar obert el petit 
comerç, amb una limita-
ció d’aforament del 30%. 
Aquest mateix aforament 
també s’aplicarà en cerimò-
nies religioses i civils.

D’altra banda, es manté 
la prohibició d’obrir per 
bars i restaurants, que no-
més poden fer entregues 
a domicili o per emportar-
se, així com dels centres 
d’estètica, a excepció de 
les perruqueries. Els parcs 
i jardins romandran oberts 
fi ns a les 20 h. També té con-
� nuïtat la mesura de limitar 
les trobades a un màxim de 
sis persones.

Les mesures, que esta-
ran vigents durant quinze 
dies, es van aprovar ahir 
en un Consell de Govern 
extraordinari i entren avui 
en vigor després de ser 
publicades al DOGC.

REDACCIÓ

Amb mo� u de la situació sa-
nitària actual i per garan� r 
la seguretat dels pacients i 
professionals de l’Hospital 
Mútua de Terrassa, el centre 
sanitari no permet les visi-
tes de familiars i acompan-
yants a l’hospital, a excepció 
d’alguns casos concrets.

Fins ara, aquesta res-
tricció només s’aplicava a 
les urgències i als pacients 
covid.

Pel que fa a les excep-
cions, a pediatria els infants 
podran estar acompanyats 
d’una mateixa persona du-
rant tot l’ingrés. També a la 

L’Hospital Mútua de Terrassa 
restringeix l’accés i les visites

sala de parts i maternitat 
es permetrà l’entrada d’un 
acompanyant que haurà 
de ser el mateix durant tot 
l’ingrés.

Per als pacients que es-
� guin a l’UCI, però que no 
tinguin covid-19, es per-
metrà la visita el primer dia 
d’ingrés durant 15 minuts. 
En el cas dels pacients amb 
cirurgia programada, només 
podran ser acompanyades 
les persones dependents.

Els pacients fràgils amb 
síndrome confusional po-
dran tenir un acompanyant 
durant tot l’ingrés.

També podran estar 
acompanyades les perso-

L’hospital ha decidit restringir encara més l’accés. / Arxiu

nes en situació de fi nal de 
vida.

Informació dels pacients 
covid
Pel que fa als pacients in-
gressats amb covid, el per-
sonal assistencial contactarà 
amb la família per informar 
de la situació. Si els familiars 
ho requereixen, l’hospital 
autoritzarà l’accés fi ns a un 
màxim de tres persones en 
visita individual. Es farà amb 
un equip de protecció i no-
més durant 15 minuts.

En el cas dels pacients 
que no tinguin covid, el 
personal assistencial també 
contactarà amb la família 
per informar de la situació. 
Es permetrà l’accés a un 
màxim de dues persones en 
visita individual, al marge de 
l’acompanyant, durant 15 
minuts.

Per úl� m, l’hospital re-
distribuirà telèfons mòbils a 
les plantes d’hospitalització 
per fer videotrucades amb 
aquells pacients que no 
disposin de telèfon mòbil o 
no es� guin en condicions de 
fer-lo servir.
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Crearan un espai de dol 
gestacional i perinatal al 
cemen� ri rubinenc
El 15 d’octubre es va com-
memorar el Dia internacio-
nal per a la visibilització de la 
mort gestacional, perinatal i 
neonatal, una realitat que, 
malgrat no ser habitual, és 
present en força famílies. 
Amb la voluntat d’oferir a 
aquests nadons i a les seves 
famílies el reconeixement 
que es mereixen, l’Ajunta-
ment està estudiant habi-
litar un espai de record al 
cemen� ri municipal.

Segons les últimes da-
des del Departament de 
Salut, 254 nadons van néixer 
morts l’any 2017 a Catalunya 
i un centenar no van arribar 
al mes de vida. És el que es 
coneix com a mort gestaci-
onal, perinatal o neonatal, 
en funció de si la mort és a 
par� r de la setmana 22 de 
l’embaràs, en els moments 
previs o posteriors al part 
o en el primer mes de vida. 
Les dades no comptabilitzen 
les pèrdues que es poden 
produir en les primeres set-
manes de gestació.

Avui en dia, el dol lligat 

a l’arribada d’un infant se-
gueix sent un tema tabú a 
la nostra societat, que invi-
sibilitza aquestes famílies i 
el seu dolor. Amb l’objec� u 
de rever� r aquesta situació, 
la Junta de Portaveus va 
aprovar una moció al Ple 
municipal del 28 de maig de 
2020 que recull la voluntat 
de crear un espai al cemen-
� ri dedicat a tots aquests 
nadons.

L’objec� u és habilitar un 
racó simbòlic on les famílies 
puguin anar a recordar els 
seus infants i, alhora, que 
aquest espai doni visibilitat 
a la realitat de la mort gesta-
cional, perinatal i neonatal. 

Coincidint amb el Dia in-
ternacional per a la visibilit-
zació de la mort gestacional, 
perinatal i neonatal, durant 
tot el mes d’octubre la Bibli-
oteca Mestre Mar�  Tauler 
ha exposat, a la planta 0, el 
fons documental sobre avor-
taments, dol i mort perina-
tal. Durant tot l’any, aquest 
material està disponible en 
servei de préstec. / DdR

REDACCIÓ

Coincidint amb la fes� vitat 
de Tots Sants, el cemen� ri 
municipal de Rubí ha ampli-
at el seu l’horari d’obertura 
des de dissabte passat i fi ns 
a l’1 de novembre. Durant 
aquest període, les perso-
nes interessades a visitar 
la instal·lació hi poden ac-
cedir des de les 9 h fi ns a les 
18 h. Davant l’epidèmia de 
coronavirus, el consistori 
recomana a la ciutadania 
que opti per anar al ce-
mentiri els dies previs o 
posteriors al diumenge 1 
de novembre, amb l’objec-
� u d’evitar aglomeracions 
aquell dia.

A més, s’han establert 
diverses mesures per pre-
venir els contagis. Així, 
l’aforament està limitat al 
50% i es controla l’accés 
al recinte, amb la voluntat 
d’evitar una elevada con-
centració de persones al-
hora. A més, s’han habilitat 
unes marques a terra per 
indicar els sen� ts de circu-
lació als diferents carrers 

El cemen� ri ha ampliat el seu horari per 
evitar aglomeracions per Tots Sants

Imatge del cemen� ri durant Tot Sants. / Arxiu

del cemen� ri per tal que es 
pugui mantenir la distància 
de seguretat interpersonal 
de 2 metres i s’ha col·locat 
una tanca a la porta princi-
pal per diferenciar el carril 
d’entrada i el de sor� da.

Un equip de neteja de-
sinfecta el terra un cop al 
dia, mentre que els espais 
comuns com baranes o pas-
samans es van desinfectant 
durant tota la jornada. Les 
sepultures, com que no 

són elements comuns, cal 
que les netegin les seves 
respec� ves famílies.

Els banys estan tancats, 
ja que se’n desaconsella el 
seu ús. No obstant això, si 
alguna persona necessita 
fer-los servir, pot dema-
nar la clau al personal del 
cemen� ri. Els banys es de-
sinfectaran després de cada 
ús, a banda de les neteges 
habituals programades.

L’ús de mascareta és 

obligatori i hi ha dispensa-
dors de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i a diferents punts 
del recinte. Està prohibit 
menjar i beure dins de la 
instal·lació.

Sense pregària pels di-
funts
Enguany, el mossèn de la 
parròquia de Sant Pere 
no oferirà la pregària pels 
difunts al cementiri amb 
mo� u de Tots Sants.
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Rubí, on
 visc, 

  on co
mpro

Què et ve 
   de gust?

www.rubi.cat/takeaway

Els teus 
restaurants i bars 
preferits t’ofereixen 

take away!
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El Pinar i els accessos a les urbanitzacions � ndran 
càmeres de videovigilància a fi nals d’any
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí està 
instal·lant diverses càmeres 
de videovigilància als ac-
cessos a les urbanitzacions 
i al barri del Pinar per tal 
d’incrementar la seguretat 
ciutadana en aquestes zones 
de la ciutat.

Les obres es van iniciar 
l’any passat, però van que-
dar aturades per la situació 
sanitària. Els treballs es van 
reprendre a l’agost i està 
previst que acabin a fi nals 
d’any.

L’actuació està inclosa al 
Pla d’inversions i consisteix a 
instal·lar un sistema fi x de vi-
deovigilància que combina la 
visualització d’entorn amb la 
captació de matrícules dels 
vehicles que circulen per la 
carretera. Els treballs tam-
bé contemplen millorar les 
connexions entre diferents 

instal·lacions municipals 
i disposar d’un centre de 
control ubicat a la comissaria 
de la Policia Local, des d’on 

es realitzarà el control i el 
visionament de les imatges, 
així com a ges� ó policial de la 
informació ob� nguda.

L’empresa que duu a 
terme les obres és a Alum-
brados Viarios per un import 
de 197.177,76 euros.

Canvien l’enllumenat públic d’un tram de la C-1413 
per millorar la seguretat i estalviar energia i diners
REDACCIÓ

El servei de Manteniment 
de l’Espai Públic de l’Ajun-

Els treballs tenen un cost de gairebé 200.000 euros. / Ajuntament

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés del Servei de Prime-
ra Acollida per a persones 
nouvingudes, ha expedit 22 
cer� fi cats d’acollida entre els 
mesos de març i setembre 
del 2020. El consistori va 
mantenir el servei en mar-
xa, tot i el confi nament, per 
poder donar resposta a les 
persones que ho requerien. 

La formació que han rea-
litzat aquestes persones cor-
respon a 90 h de competèn-
cies lingüís� ques bàsiques 
en llengua catalana i 15 h de 
coneixements de la societat 
catalana i el seu marc jurídic. 
A més, d’entre la vintena de 
persones que han completat 
el circuit forma� u d’acollida, 
nou també han par� cipat en 

el Pacte d’Estat contra la vi-
olència de gènere, que con-
sisteix en la realització d’un 
mòdul forma� u de prevenció 
de violències masclistes de 
15 h de durada.

Amb aquests nous cer-
tificats, ja són 37 les per-
sones que durant el 2020 
han obtingut el certificat 
d’acollida, un document que 
els servirà per regularitzar 
la seva situació administra-
� va al país o per renovar la 
documentació, així com per 
poder trobar feina: “Hem 
con� nuat fent aquesta tasca 
tan important que permet a 
moltes persones obtenir un 
document que els ajuda a 
regularitzar la seva situació 
administra� va”, ha explicat 
Pau Navarro, regidor de 
Ciutadania. 

Rubí atorga cer� fi cats 
d’acollida a una vintena 
de nouvinguts

tament està substituint 
aquesta setmana les llu-
minàries d’un total de 25 
columnes de l’enllume-

nat públic d’un tram de la 
C-1413a per d’altres de més 
efi cients, � pus LED. Aquest 
canvi comportarà un estalvi 

energè� c d’uns 16.400 kWh 
l’any i un estalvi econòmic 
de prop de 3.000 euros 
anuals, conjugant sostenibi-
litat ambiental i econòmica. 
L’actuació es realitza al la-
teral de la C-1413a, entre 
la rotonda de Cova Solera 
i la zona propera a l’encre-
uament amb l’avinguda de 
l’Electricitat.

Els treballs consisteixen 
a canviar el cablejat interior 
de les columnes i subs� tuir 
les lluminàries actuals de 
vapor de sodi, d’una po-
tència de 250 W, per altres 
� pus LED de 80 W. El pres-
supost d’aquesta actuació 
és de 14.800 euros. Els treballs s’estan duent a terme aquesta setmana. / Ajuntament de Rubí – Localpres

Imatge del lliurament dels cer� fi cats d’acollida d’una edició ante-
rior. / Carla Abril-Arxiu
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La Generalitat de Catalunya aplana el camí 
per l’obertura de l’abocador de Can Balasc
REDACCIÓ

La direcció de Qualitat Am-
biental i Canvi Climà� c de la 
Generalitat de Catalunya ha 
aprovat l’autorització ambi-
ental que permetrà a Arrins, 
una empresa fi lial del Grupo 
Sánchez, obrir l’abocador de 
Can Carreras sense necessi-
tat de disposar d’un estudi 
d’impacte ambiental.

Tant l’Ajuntament de 
Rubí com la plataforma Rubí 
Sense Abocadors havien fet 
d’aquest aspecte legal el seu 
cavall de batalla per impedir 
o retardar el màxim possible 
l’obertura d’aquesta instal-
lació, però l’administració 
catalana s’ha rentat les mans 
i ha donat llum verda al 
projecte.

La Generalitat no consi-
dera que l’obertura de l’abo-
cador necessiti un estudi 
d’impacte ambiental. Argu-
menta que el projecte data 
del 1994 i ja disposa de lli-
cència d’obertura, mo� u pel 
qual considera que l’ac� vitat 
es podrà iniciar únicament 
amb l’autorització ambien-
tal que la Generalitat acaba 
d’atorgar a l’empresa. I és 
que la intenció de conver� r 
Can Balasc en un abocador 
per part de l’empresa ve 
de lluny, però no va ser fi ns 
al 2012 que una sentència 
del Tribunal de Superior de 
Jus� cia de Catalunya (TSJC) 
va obligar l’Ajuntament a 
atorgar la llicència municipal 
a l’empresa.

La resolució que dona 
llum verda a Arrins està 
signada per la directora de 
Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, Mercè Rius, que 
depèn del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, 
dirigit pel conseller Damià 
Calvet. En aquest document, 
de més de 80 pàgines, es 
deses� men la majoria d’al·-

que va endurir les condicions 
per considerar inert un resi-
du, i la manca de concreció 
de la sentència del 2012, on 
no s’especifi ca de forma cla-
ra quins residus poden i no 
poden entrar, han permès fi -
nalment a l’empresa, amb el 
beneplàcit de la Generalitat, 
acabar conver� nt el paratge 
de Can Balasc en un aboca-
dor de residus industrials i 
comercials.

legacions presentades per 
l’Ajuntament, les en� tats i 
veïns a � tol par� cular i es-
tableix que l’abocador serà 
un dipòsit controlat per a 
residus no perillosos. Podrà 
rebre un total de 1.085 m3 
de residus, amb una capaci-
tat anual màxima de 82.500 
tones a l’any.

El document també es-
tableix que la vida útil de 
l’abocador fi nalitzarà quan 
s’arribi al màxim de mestres 
cúbics abocats o al rebliment 
de la cota. El document deixa 
a discreció de l’Ajuntament 
defi nir com adequar-se per 
complir les ordenances de 
soroll i d’olors. Recordem 
que l’abocador té a només 
300 metres les cases més 
properes –al carrer Campa-
ment– i a prop d’un quilòme-
tre l’escola Rivo Rubeo.

De quins residus estem 
parlant?
A la pràc� ca, l’abocador de 
Can Balasc acabarà subs� -
tuint l’abocador de Can Car-
reras, ges� onat pel mateix 
grup empresarial i que ja 
està teòricament esgotat, ja 
que la � pologia de residus és 
molt similar. Hi ha 136 codis 
diferents de residus que es 
poden abocar a Can Balasc 
després que la Generalitat 
hagi estimat parcialment 
una al·legació de l’Ajunta-
ment on excloïa 82 � pus de 
residus.

Els residus que hi podran 
entrar estan relacionats amb 
les activitats industrials i 
comercials i van des de la 
indústria metal·lúrgica fi ns 
a la indústria sanitària, molt 
allunyats del projecte inicial 
de l’abocador de Can Balasc, 
que havia de ser de residus 
inerts, és a dir, de construc-
ció i runa.

Un canvi en la legislació 
vigent respecte als anys 90, 

L’abocador de Can Balasc està més a prop de l’obertura. / Arxiu

L’Ajuntament, gens sa� sfet
El consistori considera que la 
resolució emesa no s’ajusta a 
dret i que es con� nuen vul-
nerant interessos generals, 
com el de la protecció del 
medi ambient i la salut. Per 
aquest mo� u, està estudiant 
les actuacions a emprendre 
que podrien portaran a es-
gotar totes les vies adminis-
tra� ves i judicials.

El consistori continua 

sostenint que per iniciar 
l’ac� vitat, el gestor de Can 
Balasc necessita aportar un 
estudi d’impacte ambiental, 
mo� u pel qual es va dene-
gar el projecte d’actuacions 
específi ques en sòl no urba-
nitzable de Can Balasc el mes 
de juny, i considera que les 
respostes a les al·legacions 
no aporten noves raons 
per renunciar a aquesta 
exigència.



Males notícies per a la ciutat de Rubí 
aquesta setmana, que ha vist com 
la Generalitat concedia a Can 

Balasc l’autorització ambiental per obrir l’abo-
cador. Els pitjors pronòstics s’han complert i 
l’administració catalana no ha volgut saber res 
dels requeriments que tant l’Ajuntament com 
la plataforma Rubí Sense Abocadors havien 
traslladat en forma d’al·legacions. Únicament 
s’ha restringit l’entrada d’alguns residus, però 
la instal·lació podrà obrir sense necessitat 
d’aportar un estudi d’impacte ambiental.

El 2012 el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va emetre una sentència on 
obligava el consistori a atorgar la llicència per 
un abocador de residus inerts, un text en què 
es basa aquesta resolució de la Generalitat per 

Males notícies
EDITORIAL
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concedir el permís. La sentència no especifi ca 
clarament quins residus hi poden anar, però 
sí que dona unes pautes per acotar-los. Així, 
el que havia de ser un abocador de residus 
inerts i similars, s’acabarà convertint en un 
abocador de residus industrials pràcticament 
calcat al què l’empresa ja té a Can Carreras. 
Amb els mateixos gestors que l’abocador de 
Can Carreras que tants i tants problemes ha 
donat durant molts anys.

I el més probable és que tot aquest embolic 

acabi als tribunals, amb l’abocador ja obert i en 
funcionament si l’Ajuntament no troba abans 
els mecanismes legals per evitar-ho.

Ara bé, tots sabem que un cop obert un 
abocador, tancar-lo és pràcticament missió im-
possible. Així que la pregunta que ens fem és: 
prevalen més uns drets d’explotació adquirits 
per una empresa a fi nals dels anys 90 que la 
salut de les persones al segle XXI? A 300 me-
tres de l’abocador hi ha un nucli urbà, a prop 
d’un quilòmetre hi ha una escola. La resposta 

és clarament afi rmativa i no només perquè 
la justícia considera que així ha de ser, sinó 
perquè l’administració, que presumptament 
ha de fer valdre els drets dels ciutadans i ha de 
vetllar per la salut i seguretat de les persones, 
interposa els interessos empresarials d’aquest 
grup per sobre dels interessos dels rubinencs.

La lluita insistent i constant del moviment 
veïnal no ha pogut, de moment, recollir el pre-
mi de tot l’esforç, però caldrà seguir treballant 
i lluitant perquè si l’abocador fi nalment acaba 
obrint, ho faci complint escrupolosament 
la llei. Estem segurs que el veïnat rubinenc 
continuarà empenyent i obligant les admi-
nistracions a fer el que li pertoca, encara que 
sovint se n’oblidin: vetllar pels interessos de 
la ciutadania.

No em puc estar de contestar públicament 
allò que fa setmanes que volta per les xarxes 
i els grups de WhatsApp de les escoles de 
Rubí. La petició de la jornada continuada 
és un desastre absolut si tenim en compte 
aquestes raons.

Primer. L’escola està pensada per donar el 
millor servei als alumnes i, per tant, cal pensar 
sobretot en ells. A més a més ens ajuda a 
conciliar la nostra vida social i laboral. Sense 
escola no podríem treballar. 

Segon. Defenso la fl exibilitat horària 
lligada a la reforma horària que permetria 
conciliar les necessitats dels alumnes, les 
escoles i les famílies. El canvi de xip implica 
organitzar el dia com ho fan els països euro-
peus. En resum, fer-ho tot més aviat i amb 

marge per la fl exibilització. I tot això fer-ho 
juntament amb un programa d’activitats 
extraescolars per a tothom.

Tercer. Les evidències científi ques sobre 
els ritmes d’aprenentatge relacionats amb 
els ritmes biològics i els moments d’atenció 
i de fatiga i com l’aprenentatge millora amb 
l’alternança de l’activitat, el descans i l’ali-
mentació. En canvi, no hi ha cap evidència 
que la compactació de l’horari escolar millori 
el rendiment, ans al contrari, augmenta la 
fatiga i la desmotivació. 

Quart. La tendència a Europa va justa-
ment en direcció contrària a la compactació 
i jornada continuada. S’estan promovent 
horaris més extensos. Països com Finlàndia 
i Dinamarca estan desenvolupant projectes 
d’ampliació de jornada escolar (ara només 
matinal). 

Cinquè. L’escola és l’espai on les diferèn-
cies socioeconòmiques i culturals queden 

La jornada continuada, un desastre anunciat 
Xavier Corbera
Portaveu d’Esquerra Rubí

més diluïdes i, per tant, el lloc on es treballa 
millor la igualtat d’oportunitats. Milers i mi-
lers d’alumnes que amb una jornada continu-
ada tindrien més hores sense atenció i també 
famílies que treballen fi ns més tard i que no 
poden pagar més activitats fora l’escola.

Sisè. El menjador escolar també és un 
moment educatiu i hem de potenciar-ho. 
Les AFA’s tenen un paper important a l’hora 
de prendre decisions per una alimentació 
saludable dels seus fi lls. En aquest sentit, 
també s’han incrementat les beques men-
jador per fer front a la forta demanda. El 
menjador escolar esdevé doncs una peça 
més en tot l’engranatge educatiu. Enguany, 
el Departament d’Educació ha ofert a les 
escoles la possibilitat de més flexibilitat 
per escurçar l’hora del migdia i així fer més 
raonable els temps entre la fi nalització de 
la classe del matí i l’inici de les de la tarda. 
L’objectiu a mitjà termini ha de ser integrar 

l’hora del menjador i del migdia dins de 
l’horari escolar, fent realment una jornada 
sense interrupcions.

Setè. Les escoles ja programen les seves 
activitats de tarda tenint en compte els ritmes 
biològics dels infants. Els alumnes surten a 
les 16.30 h, encara hi ha moltes hores per 
endavant per fer activitats.  

Vuitè. Aquesta demanda dirigida a 
l’escola pública tampoc podria tenir cap 
conseqüència en les activitats extraescolars, 
ja que aquestes també depenen dels horaris 
de les escoles concertades. 

Novè. Aquesta demanada també entra 
en contradicció amb aquells que demanen 
retornar a la sisena hora i, al mateix temps, 
demanen la compactació de la jornada. 

Tot plegat és una mala opció per tots els 
infants, una nefasta opció pels més desafa-
vorits i un problema de gestió familiar per 
milers i milers de famílies.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

L’HUMOR
El Tuit de la setmana                 26 d’octubre

@arquigus03

El 2020 de #rubicity:

Amazon
Covid19
Can Balasc

#bravo
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TOTS SANTS 2020
El nostre millor record per a totes les 

persones que hem acomiadat

Truyols Serveis Funeraris se suma al dol de totes 
aquelles persones que han perdut un ésser estimat.

Per la seguretat de tothom, aquests dies als nostres 
cementiris hem extremat les mesures de prevenció 

per la COVID-19.

Recomanem que les visites no es concentrin a les 
hores de màxima afluència, utilitzar la mascareta, el gel 

desinfectant i mantenir les distàncies.

Podeu consultar els horaris dels cementiris 
al web www.truyols.com

Truyols Serveis Funeraris telf. 900 10 13 68
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REDACCIÓ

El Servei de Comerç ha 
creat un directori d’esta-
bliments de restauració 
locals que ofereixen servei 
a domicili o per emportar-
se a casa.

El nou recurs es pot 
consultar al web municipal 
a www.rubi.cat/takeaway i 
recull gairebé 70 d’establi-
ments agrupats segons el 
� pus d’oferta gastronòmica 
que proposen: mediterrà-
nia, italiana, kebabs i asià� -
ca, americana o cafeteries. 
De cada establiment, l’usu-
ari pot consultar l’adreça, 
el telèfon de contacte, la 
pàgina web si en tenen, 
i el tipus de servei que 
ofereix sigui a domicili, per 
emportar o les dues coses. 
Els establiments que s’hi 
vulguin afegir o modifi car 
les seves dades poden en-
viar un correu electrònic a 
comerc@ajrubi.cat.

La creació d’aquest di-
rectori és una de les me-
sures que el consistori posa 
en marxa per donar suport 
al sector que s’ha vist for-
çat a tancar per contenir 
la covid-19. “Volem donar 
visibilitat als negocis dels 
nostres restauradors. Els 
bars i restaurants són uns 
dels sectors comercials 
més castigats en aques-
ta crisi sanitària i molts 
professionals continuen 
treballant de la manera 
que poden”, ha assenyalat 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez, qui ha afegit que “com 
a administració, cal que els 
hi donem suport amb totes 

L’Ajuntament crea un directori 
d’establiments de restauració amb 
servei a domicili o per emportarREDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
participat recentment en 
un seminari en línia sobre 
autoconsum compar� t, en 
el qual ha donat a conèixer 
el projecte Comunitats Rubí 
Brilla a les prop de 1.300 
persones del sector públic i 
privat que s’hi han subscrit. 
El seminari web, organitzat 
per les empreses PylonData 
─la firma que realitza els 
informes automà� cs d’es-
talvi a la factura elèctrica 
que promou el Rubí Brilla─ 
i ATAinsights, ha reunit a 
diversos experts en aques-
ta matèria de tot l’estat 
espanyol.

En el cas de Rubí, s’ha 
exposat el projecte Co-
munitats Rubí Brilla, que 
promou l’estalvi energè� c 
i econòmic i la reducció de 
les emissions de CO2. L’ob-
jec� u d’aquesta inicia� va, 
en la qual hi participen 
una desena de comunitats 
veïnals de la ciutat, és crear 
un model de col·laboració 
entre el sector públic i el 
privat que perme�  la trans-
ició energètica del sector 

residencial, tenint l’estalvi 
econòmic com a eix princi-
pal. Ara, el projecte es troba 
a la fase de cerca de pressu-
postos. A principis d’octubre 
ja es van publicar les bases 
provisionals del concurs 
que permetrà seleccionar 
l’empresa que s’encarregarà 
d’aquesta tasca durant tot 
el procés.

Comunitats Rubí Brilla 
permetrà, d’una banda, que 
els veïns puguin assumir el 
pagament de les diferents 
despeses amb els estalvis 
aconseguits; a més de mi-
nimitzar costos mitjançant 
una economia d’escala i la 
implementació d’un concurs 
que millori la compe� � vitat 
del projecte.

Al seminari web s’han 
explicat les quatre etapes 
del projecte: diagnosi i si-
mulació, cerca de pressu-
postos, subvencions i fi nan-
çament i execució; així com 
el fet que són les mateixes 
comunitats veïnals les que 
decideixen avançar o no a 
cada fase. Comunitats Rubí 
Brilla està en execució i està 
previst que es comple�  du-
rant el 2021.

El projecte Comunitats Rubí 
Brilla s’exposa com a model 
d’autoconsum compar� t

Comunitats Rubí Brilla promociona l’autoconsum. / Arxiu

les eines possibles”.
A més, el Ple de l’Ajun-

tament de Rubí va aprovar 
de manera provisional la 
modificació de les orde-
nances fi scals i preus pú-
blics per a l’any 2021 que 
inclou la suspensió de la 

taxa per ocupació de la 
via pública pel que fa a 
taules i cadires del sector 
de la restauració i s’amplia 
al  mercat setmanal no 
sedentari, amb l’objec-
� u d’acompanyar aquests 
sectors. Recordem que 

una enquesta elaborada 
per l’Ofi cina de Serveis a 
l’Empresa situa l’hostale-
ria, els serveis auxiliars i la 
construcció com els sectors 
econòmics més colpejats 
per la pandèmia.

Imatge de la web del directori d’establiments locals que ofereixen servei a domicili o per emportar.



Mor el cèlebre cantaor i guitarrista Parrita, 
icona de la rumba i la balada fl amenca
L’ar� sta valencià feia anys que havia traslladat la seva residència a Rubí
REDACCIÓ

Vicente Castro Jiménez, més 
conegut amb el sobrenom 
de Parrita, ha mort aquest 
dilluns als 63 anys a causa 
d’un vessament cerebral 
a l’Hospital del Consorci 
Sanitari de Terrassa, on por-
tava dies ingressat. Nascut al 
barri valencià de Natzaret en 
una família de gitanos canas-
ters, Parrita ha estat un dels 
guitarristes, compositors i 
cantaors més destacats del 
món del fl amenc durant el 
darrer segle. En els darrers 
anys, l’ar� sta havia traslladat 
la seva residència a Rubí.

El 1982 va publicar una 
versió del clàssic Dama, 
dama que el va ajudar a 
donar-se a conèixer entre 
el públic i va ser l’inici d’una 
carrera que el duria a publi-
car una dotzena de discos 
i a col·laborar amb ar� stes 
com Paco de Lucía, Toma� to, 
Moncho, Lola Flores i més 
recentment amb Rosalía. 
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Vicente Castro Jiménez, més conegut com Parrita, vivia a Rubí des de feia molts anys. / Arxiu

Entre les seves cançons més 
conegudes hi ha Una gitana 
del rastro, Cositas del ayer 
o Luna de plata i per molts 
és considerat un dels grans 

mestres de la rumba i de la 
balada fl amenca. 

Comiat a Terrassa
La Federació d’Associacions 

Gitanes de Catalunya va de-
manar a l’Ajuntament l’ha-
bilitació d’un espai ampli 
per la vetlla i el funeral de 
l’ar� sta en previsió d’una 

REDACCIÓ

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC) 
comença un cicle exposi� u 
sota el � tol ‘Amb mans de 
dona’, que pretén donar 
veu i visibilitat a les ar� stes 
rubinenques. El cicle havia 
de començar divendres, 

però s’ha hagut d’ajornar 
per la situació epidemio-
lògica. El cicle està previst 
que s’allargui fi ns a l’agost i 
oferirà un ampli ventall d’ar-
� stes i de modalitats, com 
ara il·lustració, fotografi a o 
escultura. 

La primera de les expo-
sicions prevista serà una 

d’escultura de Mireia Fer-
rús. Després, exposaran les 
il·lustradores Ruth Aurin i 
Big Venus. Més endavant, 
es podrà gaudir dels tre-
balls fotogràfi cs de Raquel 
Centelles, Mercè Aumatell, 
Isdermis i Laia Oller, així com 
de les il·lustracions d’Ana 
Ciscar, Araceli Plata, Laura 

Pey i Maria Grimalt. A més, 
també s’exposaran ar� cles 
il·lustrats de temà� ca LGT-
BIQ+, a càrrec de La Ràbia 
i CIRC. 

Totes les obres es mos-
traran durant tres setmanes, 
aproximadament. L’afora-
ment de la sala és de 10 
persones.

El CRAC inicia el cicle exposi� u ‘Amb mans de dona’
EXPOSICIONS

elevada assistència de fa-
miliars i amics. Per aquest 
mo� u, el consistori va cedir 
la Sala 1413 d’aquesta loca-
litat per acomiadar l’ar� sta, 

però fi nalment la vetlla i el 
funeral van tenir lloc a Ter-
rassa a conseqüència de la 
situació sanitària actual per 
l’epidèmia de Covid-19. 

El CRAC acollirà diverses exposicions protagonitzades per dones si 
pot obrir les seves portes. / Arxiu
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REDACCIÓ

Sis estudiants de la ciutat 
han estat reconeguts amb 
el Premi Sambori, organit-
zat per Òmnium Cultural. 
Els guardonats van rebre el 
premi en un acte de pe� t 
format que va tenir lloc el 
21 d’octubre a l’Ateneu. 
Cada alumne va recollir el 
premi per separat, per tal 
de complir amb les mesures 
sanitàries establertes.

Els estudiants guardo-
nats són Mohamed Amine 
Barkat, de l’escola-ins� tut 
Teresa Altet, que amb ‘La 
princesa i la bruixa’ ha ob-
� ngut el 3r premi del cicle 
inicial de primària i Gerard 

Pun�  i Muñoz, de l’Escola 
Pau Casals, que es va pre-
sentar amb ‘Una amanida 
de contes’ i va aconseguir 
el 1r premi cicle superior de 
primària.

A més, Berta Ramoneda 
Masegosa i Marta Palencia 
Buxó, les dues de l’Ins� tut 
Duc de Montblanc, amb 
les obres ‘Mario amb a’ i 
‘L’àvia’ han guanyat el 1r i 
2n premi de primer cicle de 
secundària respec� vament. 
Íngrid Salas Carreras, del Re-
gina Carmeli, amb ‘L’art ens 
transforma’ ha sigut pre-
miada amb el 2n premi en 
la categoria de segon cicle 
de secundària. Finalment, 
Núria Gómez Ballestero, de 

l’Ins� tut Duc de Montblanc, 
amb la narració ‘L’allibera-
ment’ ha aconseguit el 1r 
premi de Batxillerat i cicles 
forma� us.

El Premi Sambori és un 
premi de narra� va en català 
dirigit als alumnes de primà-
ria, secundària, batxillerat 
i cicles forma� us del Prin-
cipat, la Franja, Andorra i 
Catalunya Nord i que té com 
a objectius promoure la 
par� cipació en un projecte 
comú i difondre l’ús del ca-
talà i l’aranès dins de l’àmbit 
escolar, tot incentivant la 
imaginació, la crea� vitat i 
aquells valors pedagògics 
que es treballen en cadas-
cun dels centres.

Sis alumnes rubinencs, guardonats als 
Premis Sambori de narra� va 

L’alumna Íngrid Salas ha estat una de les guanyadores del premi. / Cedida

La Biblioteca impulsa un taller de poesia 
online amb quatre sessions al novembre
La Biblioteca ha impulsat un taller de po-
esia gratuïta a través de l’aplica� u zoom 
que es realitzarà durant tot el mes de 
novembre. 

Es faran quatre sessions de 45 minuts, 
a càrrec de l’escriptora Roser Ramills, on es 
treballarà per aprendre a escriure de forma 
relaxada i amb op� misme. Els tallers es 
faran els dies 6, 13, 19 i 20 de novembre, 
de 19.30 h a 20.30 h. 

Cal inscriure’s de forma prèvia a través 
del correu roser@roseramills.com. / DdR

POESIA LITERATURA

Roser Ramills oferirà els cursos. / Cedida
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REDACCIÓ

El Foment de la Sardana de 
Rubí ha iniciat una campa-
nya de microfi nançament 
per poder editar el setè 
volum de la col·lecció ‘Sar-
danes dedicades a Rubí’, un 
nou disc que � ndrà un total 
de 14 sardanes, un galop i 
un ball de nans i que s’em-
marca en la celebració dels 
93 anys de l’en� tat. La part 
musical de l’enregistrament 
anirà a càrrec de la cobla Jo-
venívola de Sabadell sota la 
direcció de Jordi Figaró i el 
projecte compta amb la col-
laboració de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament 
de Rubí i la Confederació 
Sardanista de Catalunya. 

L’objectiu és aconse-
guir 2.000 euros fi ns al 30 
de novembre per poder 
� rar endavant el disc. Les 
aportacions es poden fer 
a través de la pàgina de 

verkami https://vkm.is/
sardanarubi. Es poden fer 
diverses aportacions amb 
les recompenses corres-
ponents: per exemple amb 
una aportació mínima de 
15 euros s’obté el nou CD, 
mentre que per una màxi-
ma de 50 euros, la recom-
pensa serà de 2 CD del nou 
volum i 6 CD d’anteriors 
enregistraments.

La previsió és que el nou 
disc es� gui a punt a fi nals 
de novembre del 2020 i 
poder fer els lliuraments de 
les recompenses a mitjans 
de desembre, de forma 
que pugui servir de regal 
de Nadal.

A més, es farà un con-
cert de presentació previst 
per l’1 de gener al Casal 
Popular, dins la celebració 
del 41è Concert Nadalenc 
de Sardanes, amb la par� ci-
pació de la cobla Jovenívola 
de Sabadell. 

Inicien una campanya de 
microfi nançament per editar un nou 
disc de sardanes dedicades a Rubí

REDACCIÓ

Aquells ciutadans que desit-
gin assis� r al segon concert 
del 22è Aplec Sardanista de 
Rubí, que � ndrà lloc al prò-
xim diumenge 8 de novem-
bre a par� r de 2/4 de 12 del 
migdia a l’Ateneu Municipal, 
ja poden inscriure’s. Cal 
tenir en compte, però, que 
l’activitat pot ser suspesa 
en funció de l’evolució de la 

situació epidemiològica.
Tot i ser una activitat 

gratuïta, les mesures de pre-
venció per evitar contagis 
de la covid-19 han provocat 
que, igual com es va fer en

el primer concert, sigui 
necessari reservar les locali-
tats. El concert anirà a càrrec 
de la cobla Mediterrània.

Aquest tràmit es pot fer 
a través de l’enllaç: h� ps://
forms.gle/RXmNzpVkfMb-

vXSQX6 o anar al mateix dia 
a l’Ateneu, mig hora abans 
que comenci l’ac� vitat. En 
la inscripció

s’haurà de dir el nom, 
cognoms, telèfon, i correu 
electrònic. També s’haurà 
d’omplir el formulari de 
declaració responsable de 
salut per l’ac� vitat.

El 22è Aplec Sardanista 
de Rubí enguany s’ha recon-
ver� t en dos concerts, ja que 

les restriccions sanitàries 
per l’epidèmia impedeixen 
ballar, ja que implica con-
tacte i no es mantenen la 
distància obligatòria.

El primer es va fer a l’Am-
fi teatre del Castell, i aquest 
segon es farà als jardins de 
l’Ateneu Municipal al mig-
dia. En tots dos, el públic pot 
gaudir assegut de l’audició 
i mantenint la distància de 
seguretat.

Obertes les inscripcions per assis� r al segon 
concert del 22è Aplec Sardanista de Rubí 

SARDANES

Temes del nou disc
(sardanes)
-‘Jardins de l’Ateneu’ de Jordi León (estrena);
-‘El Tren a Rubí’ de Joaquim Soms i Janer; 
-‘Sant Antoni a Rubí’ de Jaume Cristau i Brunet; 
-‘Ràdio Rubí, 30 Anys’ d’Antoni Guinjoan i Simeón; 
-‘A Rubí, Ara i Sempre’ de Joaquim Soms i Janer; 
-‘La Veu d’en Josep’ de Miquel Tudela i Benavent; 
-‘30 Anys Junts’ de Carles San� ago i Roig; 
-‘Llegendària’ de Ferran Carballido i Enrich; 
-‘Claveriana’ d’Antoni Guinjoan i Simeón; 
-‘Rubí, Ciutat de la Dansa’ de Josep Antoni López i 
Álvarez; 
-‘Per en Joan i l’Angeleta’ de Joaquim Soms i Janer; 
-‘Per Roses, les Roges’ de Joan Làzaro i Costa; 
-‘Va per Tu, Manel’ de Josep Antoni López i Álvarez; 
-‘Bogeries Rubinenques’ de LLuc Vizen� ni i Finet. 
(galops)
-‘Galop de Sant Roc’, de Jeroni Velasco i Corzo
(ball de nans)
-‘Ball de nans de Sant Roc’, de Carles San� ago i Roig

POESIA

REDACCIÓ

La poesia serà la protago-
nista de dues ac� vitats que 
acollirà l’Ateneu durant el 
mes de novembre i que 
retran homenatge a grans 
autors del gènere. Cal tenir 
en compte, però, que les ac-
� vitats poden ser suspeses 
en funció de l’evolució de la 
situació epidemiològica. 

El 12 de novembre a les 
19.30 h, To�  Soler i Gemma 
Humet presentaran el seu 
primer disc junts, ‘Petita 
festa’, un treball fruit de 8 
anys de col·laboració ar� s-
� ca i que posa veu i música 
amb 17 temes a les obres 
de diversos poetes com 
Joan Salvat-Papasseit, Ovi-
di Montllor, Maria Mercè 
Marçal, Joan Vinyoli, Vian 
& Vence, Brel, Léo Ferré i 
Brassens, entre altres. 

D’altra banda, la segona 
ac� vitat relacionada amb la 
poesia servirà perquè Rubí 

se sumi a l’Any Perrucho 
amb la lectura drama� tza-
da ‘El mèdium’, que � ndrà 
lloc el 26 de novembre a 
les 19.30 h. L’actriu Laura 
Pau i el poeta Josep Pedrals 
retran homenatge a un 
autor que, tot i ser conegut 
pels seus tractats i novel·les 
d’erudició i misteri, també 
va escriure molts volums de 
poesia en els quals retratava 
la seva ín� ma relació amb el 
món i els seus fantasmes. 
Perrucho va ser un escrip-
tor destacat de la literatura 
catalana del segle XX, amb 
més d’un centenar d’obres. 
Les dues ac� vitats necessi-
ten inscripció prèvia.

L’Ateneu acollirà al novembre 
dues ac� vitats relacionades 
amb la poesia

Gemma Humet i To�  Soler. / Cedida
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NÚRIA JULIÀ FOSAS

L’escriptor Jorge Portela 
ha publicat enguany la 
tercera i úl� ma entrega de 
l’exitosa saga El club de los 
soñadores. Es tracta de la 
novel·la ‘Misterio en la isla. 
La nereida perdida’ (Ed. Mr. 
Momo), que tanca en gran 
la trilogia amb una història 
diver� da i que emociona 

‘Misterio en la isla. La nereida perdida’, l’úl� ma 
novel·la de la trilogia ‘El club de los soñadores’ 
de l’escriptor rubinenc Jorge Portela

Jorge Portela, en una imatge d’arxiu.

a parts iguals, després 
dels llibres El misterio de 
la torre i La fuente de las 
hadas.

En aquest nou llibre, 
que es pot adquirir en la 
llibreria El Racó del Llibre, 
Portela torna a endinsar-se 
en la narra� va d’aventures i 
fi cció juvenil i transporta al 
lector a un món misteriós, 
en un temps en els quals 
els viatges, comercials o 
d’exploració, suposaven 
una autèn� ca aventura per 
mar, amb la trobada d’ès-
sers mitològics, màgics, 
tresors prohibits i experi-
ències que van canviar la 
vida a moltes persones.

Un cop més, el tre-
ball previ d’inves� gació de 
dades i localitzacions ha 
estat ú� l per ambientar la 
història i donar veracitat i 
rigor al seu con� ngut, però 
el toc de comèdia també 
està present en alguns mo-

ments de la història.
Cal destacar que el lli-

bre compta amb una cui-
dada imatge per arribar 
visualment al públic jove, 
ja que la il·lustradora Vir-
ginia Berrocal continua 
acompanyant a l’escriptor 

en aquesta nova novel·la 
que narra les aventures de 
quatre joves durant el seu 
periple per l’illa d’Eivissa 
on coneixeran èssers mito-
lògics infl uits per la màgia 
del mar, buscaran tresors 
prohibits i viuran una ex-

perència mística que els 
canviarà per sempre.

 La publicació d’aquest 
llibre coincideix amb el 
desè aniversari de la pri-
mera obra ‘Atria’, que va 
ser un gran èxit de ven-
des. Portada del llibre. / Cedida
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Dos atletes de la Unió At-
lè� ca Rubí (UAR) van par-
� cipar dissabte passat en 
el Campionat d’Espanya 
Sub-16, disputat a Grano-
llers, obtenint molt bons 
resultats. Aketza Sumell 
va quedar 10è en salt d’al-
çada fent un espectacular 
salt d’1,73 metres. 

Per la seva banda, 
Hugo Garcia va compe� r 
en la prova de 300 m llisos, 
realitzant una gran carre-
ra, ja que va quedar quart 
de la seva sèrie amb un 
registre de 38,24, a només 
0,2 centèsimes de la seva 
millor marca personal.  / 
UAR

Gran paper de la UAR en el 
Campionat d’Espanya Sub-16

FUTBOL | SOLIDARITAT

LARA LÓPEZ

Xavi, Rouse, Mbanding, 
Ariadna i Oriol són els cinc 
voluntaris rubinencs que 
han liderat el projecte de 
cooperació a Bouloukoun-
da (Senegal) impulsat pel 
Club de Futbol Can Mir. La 
inicia� va solidària va néixer 
a l’estiu de 2017, quan en 
Mbanding Dramé, originari 
d’aquest poblat senegalès, 
va explicar a un grup d’amics 
les mancances dels 2.500 
habitants de la localitat, una 
gran majoria dones i uns 600 
infants que malviuen sense 
aigua corrent, electricitat o 
atenció mèdica bàsica. Conèi-
xer la història de Mbading va 
mo� var al grup de voluntaris 
a emprendre el primer viatge 
solidari.

Un dels voluntaris és en 
Xavier Mas, vicepresident 
del CF Can Mir i coordinador 
de l’àrea social i espor� va del 
club. Ell conjuntament amb 
socis de l’en� tat, familiars i 
coneguts s’han sumat a la 
causa. “Tenim un conegut 
que és de Bouloukounda que 
ens va explicar la situació pre-

Cinc voluntaris rubinencs i el CF Can Mir 
emprenen un projecte solidari al Senegal

millores pels habitants de 
Bouloukounda.

Per una banda, la línia 
educa� va a l’escola, amb la 
instal·lació elèctrica i de dos 
ordinadors i una impresso-
ra que funcionen gràcies 
a un generador de benzi-
na. Aquest centre educa� u 
compta amb el director de 
l’escola i alhora únic profes-
sor del centre, mestre de 
l’escola pública.

Un altre dels pilars del 
projecte és la sanitat, amb 
l’habilitació d’un centre de 
primers auxilis dins el col·legi, 
conduït per dues persones 
amb una pe� ta formació en 
primers auxilis conjuntament 
amb el director del centre. 
Els rubinencs van demanar 
els permisos governamentals 
necessaris i van donar alguns 
productes de primeres cures 
per desinfectar les ferides 
i pomades per aplicar so-
bre la pell en la prevenció 
i tractament de la � nya. El 
centre mèdic més proper 
està a 25 quilòmetresi és de 
pagament.

Per úl� m, dins el recinte 
del col·legi també es va habi-
litar un hort d’una hectàrea 
d’extensió. L’hort no és no-
més una font d’alimentació 
pels habitants, sinó que està 
pensat per ser el principal 
mitjà de subsistència econò-
mica dels habitants mitjan-
çant la producció i venda a 
tercers. El projecte de l’hort 
con� nua després de la seva 
tornada, ja que el grup de ru-
binencs dirigeix en la distàn-
cia la construcció d’una gran 
balsa per abas� r amb aigua 
l’hort i el col·legi per part dels 
habitants del poblat. “L’úl� m 
viatge va ser un èxit total, 

Lliurament d’ordinadors en el marc del projecte solidari. / Cedida

La inicia� va permet curar i atendre els infants. / Cedida

Aketza Sumell, amb el seu entrenador Ferran Merino. / Cedida

cària en què viuen els seus 
habitants i la seva gran afi ció 
al futbol” – explica Mas.

Bouloukounda pertany 
a la regió de Tambakoun-
da, al sud-est del Senegal i 
pròxima a la frontera amb 
Mali. El poble està totalment 
abandonat pel govern, sense 
cap mena de serveis i amb 
una escola en condicions 
molt defi cients. Cada any hi 
moren desenes d’infants per 
malal� es com la malària o 
la � nya i els seus habitants 
s’alimenten bàsicament de 
productes cultivats de la 
terra com l’arròs i tubercles 
similars a la patata. El grup de 
rubinencs ha treballat prin-

cipalment amb la població 
femenina, ja que els homes 
adults que vivien al poblat 
s’han traslladat a una altra 
part del país o a l’estranger 
per treballar.

El primer viatge al Sene-
gal va tenir lloc el desembre 
del 2018, després d’enviar 
material en vaixell a Dakar 
a finals d’octubre. En una 
setmana, els voluntaris van 
dur a terme el seu projec-
te inicial d’instal·lació d’un 
camp de futbol, netejant un 
descampat. Els voluntaris van 
aportar botes pels pe� ts afi -
cionats i van canviar pedres 
per pilotes, a més de formar 
tècnicament a sis entrena-
dors. “Al primer viatge vam 
prendre nota de totes les 
necessitats del poble, que 
eren moltes, i aquest any 
hem fet un segon viatge per 
completar els projectes que 
teníem”.

Un projecte de cooperació 
més enllà de l’esport
El gener del 2019 van em-
prendre el segon viatge, una 
estada de quinze dies al po-
blat, convivint a les barraques 
amb les famílies i treballant 
la major part del dia per 
poder fer realitat diverses 

perquè vam poder acabar 
tot el que teníem previst, tot 
i que han sorgit altres pro-
jectes per propers viatges” 
– afi rma Xavier Mas.

El vicepresident del CF 
Can Mir explica que tenen 
intenció de tornar a Bou-
loukounda al novembre o 
desembre del 2020, ja que 
tenen pendent la recollida i 
entrega de botes pels nens 
més grans, acabar d’adequar 
el camp de futbol aplanant el 
terreny i instal·lant porteries 
i materials per la farmaciola, 
a més de reparar i renovar 
els equipaments de l’escola. 
El seu projecte més ambiciós 
és la instal·lació d’una bomba 
d’extracció per aprofi tar l’ai-
gua dels cinc pous que hi ha 
al poblat.

En aquesta aventura so-
lidària han comptat amb la 
col·laboració de dos ONG: 
Falou i Els nens de la llauna. 
Falou, que també treballa al 
sud-est de Senegal, ha faci-

litat les visites mèdiques als 
habitants de Bouloukounda, 
que van començar a realit-
zar-se recentment. D’altra 
banda, durant el segon viatge 
van conèixer l’associació de 
Terrassa Els nens de la llauna, 
una petita ONG que dona 
assistència als nens i nenes 
captaires, proporcionant-los 
menjar, dutxes, cures i assis-
tència mèdica. Mas afi rma 
que el CF Can Mir seguirà 
col·laborant en un futur amb 
aquesta associació solidària. 
La col·laboració amb ONG 
els ha facilitat els tràmits 
burocrà� cs i de duanes per 
a l’enviament de material 
al país, remetent-lo directa-
ment a les sucursals de les 
ONG per tal d’economitzar el 
cost d’aquest transport.

A més, l’any 2018 el CF 
Can Mir va rebre donacions 
de material espor� u de dos 
clubs rubinencs: el CE Olím-
pic Can Fatjó i el CJ 25 de 
setembre.
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