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Si la jus� cia avala la proposta de la Generalitat, a par� r d’aquest cap 
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Torna el toc de queda davant 
l’augment de contagis

A L’ESTIU, TOTA PLANTA VIU
Estrenem horari d’estiu. A partir del 21 de juny, ens
trobaràs de dilluns a divendres al viver, de 9 a 14 h.
No serem al Mercat Municipal de Rubí fins al setembre.
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El govern vol reinstaurar el toc de 
queda a par� r del cap de setmana

Els carrers tornaran a quedar deserts durant la ma� nada si la jus� cia 
avala el toc de queda. / Ajuntament-Localpres

REDACCIÓ

El toc de queda podria tor-
nar aquest cap de setmana 
entre la 1 h i les 6 h de la 
ma� nada si així ho avala el 
Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC). 
La Generalitat ha decidit 
reinstaurar el confi nament 
nocturn per frenar l’onada 
de contagis de covid-19 que 
s’estan produint durant els 

REDACCIÓ

Davant l’augment dels in-
gressos i dels casos greus 
de persones majors de 
40 anys que encara no 
s’han vacunat, Salut obrirà 
punts de vacunació sense 
cita prèvia per aquest 
col·lec� u. La intenció és 
ampliar la protecció a 
aquesta franja i arribar a 
col·lec� us que per qües-
tions idiomàtiques o de 
bretxa digital no poden 
accedir als punts de vacu-
nació estàndard.

A Rubí, aquest diven-
dres se situarà un punt 
de vacunació sense cita 
davant de l’An� ga Estació, 
que injectarà la vacuna 
unidosi de Jansen entre les 

9 h i les 20 h. Les persones 
que es vulguin vacunar, 
hauran de portar la targe-
ta sanitària individual o un 
document iden� fi ca� u.

Pel que fa a les vacuna-
cions amb cita prèvia, ja fa 
dies que tots els col·lec� us 
majors de 16 anys estan 
cridats a vacunar-se. 

En la darrera setmana a 
Rubí ho han fet 3.902 per-
sones. La majoria, 2.404 
persones, s’han vacunat 
amb Pfizer, seguida de 
la vacuna d’AstraZeneca, 
amb 637 dosis, Moderna, 
amb 614 dosis, i Jansen, 
amb 247. Ara mateix, un 
57% dels rubinencs ja te-
nen la primera dosi, men-
tre que la pauta completa 
la tenen el 45%.

Punt de vacunació sense cita 
prèvia pels majors de 40 anys

darrers dies, especialment 
entre la gent jove. Després 
de tancar l’oci nocturn de 
nou fa uns dies, l’execu� u 
català vol limitar les sor� des 
nocturnes del jovent davant 
l’espectacular augment dels 
contagis, que comencen a 
tensar els hospitals cata-
lans. No tots els municipis 
quedaran afectats pel toc 
de queda, sinó que seran 
158 municipis afectats, la 

servei a
domicili

Ens agrada la 
nostra gent.
Des de 1955 
amb vosaltres.

majoria amb una població 
major de 5.000 persones, 
entre els quals hi ha Rubí, i 
que suposen gairebé el 80% 
de la població catalana.

El confi nament nocturn 
es revisarà cada setmana i, 
si els municipis tenen dades 
posi� ves, es podria aixecar 
en alguns territoris, segons 
ha explicat el govern.

El toc de queda se su-
marà si la jus� cia ho avala 
a les noves mesures que 
van entrar en vigor dijous 
després de rebre el visti-
plau del TSJC. Es tracta de 
la limitació de trobades a 
un màxim de 10 persones 
i que tota l’ac� vitat d’oci, 
cultura i restauració abaixi 
la persiana no més tard de 
les 00.30 h.

Les dades milloren, però 
con� nuen sent al� ssimes
Durant la darrera setmana, 
la incidència de la covid ha 
millorat a la ciutat, però les 
dades con� nuen sent molt 
elevades i preocupants. El 
risc de rebrot, segons el 
Departament de Salut, és 
de 1.251 i la velocitat de 
reproducció de la malal� a 
s’ha reduït a la meitat, però 
està per sobre de l’1. La 
mitjana d’edat de les per-
sones contagiades ha tornat 
a baixar, fi ns als 27 anys, i 
ha augmentat el nombre 
d’ingressos fi ns a 12. Des de 
l’inici de la pandèmia, s’han 

contagiat 7.901 persones de 
forma ofi cial.

Al conjunt de Catalunya 
les dades són ara molt si-
milars a les que presenta 
Rubí, amb un risc de rebrot 
lleugerament per sobre i la 
velocitat de transmissió per 
sobre de l’1. Hi ha 1.255 
pacients ingressats i 237 a 
l’UCI. El conjunt de casos 
acumulats a Catalunya ha 
superat els 800.000 i en 
els darrers dies han mort 8 
persones.

Els alcaldes de la comarca 
reclamen criteris clars
El Consell Comarcal del 
Vallès Occidental ha fet un 
comunicat en què demana 
a la Generalitat de Catalu-
nya criteris clars i únics en 
relació amb la suspensió o 
no d’ac� vitats culturals i as-
socia� ves perquè no hi hagi 
dubtes al respecte, així com 
amb relació al tancament 
de places.

A banda, consideren que 
les mesures tal com s’han 
presentat són totalment 
inviables de complir per 
part del món local i d’altra 
banda creuen que en el seu 
conjunt són insufi cients per 
controlar els contagis.

D’altra banda, l’ens co-
marcal demana un reforç 
de l’atenció primària per 
combatre la pandèmia i 
reivindica la importància de 
comptar amb el món local.
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PIS AL CENTRE AMB 
TERRASSA DE 41M2 

A PEU DE MENJADOR
3 hab. Sup. 82m2. 

Moblat i amb 
electrodomèstics. 

Exterior. Calefacció.

VENDA:
137.000€

Ref. 12524/D

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

REBAIXES

Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat 

La Riera que volem proposa que es construeixi 
un gran parc de 200.000 metres quadrats
REDACCIÓ

El col·lectiu La Riera que 
volem proposa que es cons-
trueixi al voltant del curs 
fl uvial un parc de 200.000 
metres quadrats, que hauria 
de servir per recuperar el 
caràcter natural de la riera i 
apropar-la a la ciutadania.

Segons els impulsors de 
la inicia� va, adequar aques-
ta zona verda permetria la 
ciutadania gaudir d’un espai 
natural que combinaria oci 
sostenible, esport, obser-
vació d’aus i estudi de la 
natura. Consideren que ara 
mateix la zona està molt de-
gradada i que cal reformar-
la amb la par� cipació de la 
ciutadania i amb el consens 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i l’Ajuntament.

La proposta que esbossa 
La Riera que volem és des-
tinar la meitat del parc a 
àrees transitables i dividides 
en diversos espais intercon-
nectats mitjançant camins 
de passeig i es reserva la 

llera per a la fl ora i la fauna, 
d’ús restringit per part de la 
ciutadania.

El nou parc que ha disse-
nyat el col·lec� u es divideix 
en sis zones diferenciades. 
En primer lloc, la zona humi-
da, formada per un estany 

artificial de 4.000 metres 
quadrats i 5.000 metres 
cúbics d’aigua, envoltat 
de vegetació de ribera i 
que afavoriria l’arribada i el 
refugi de fauna nocturna i 
migratòria.

En segon lloc, hi hauria 

l’espai naturalitzat, de major 
valor ecològic, on s’haurien 
de plantar espècies d’arbres 
autòctons que aportarien 
ombra als camins.

També hi hauria una 
zona de jocs i descans, prò-
xims als accessos del parc, 

L’Incasòl veu amb bons ulls 
la proposta d’un gran parc urbà als 
terreny de l’an� c camp de golf
REDACCIÓ

La plataforma Reconver-
� m el camp de golf de Can 
Sant Joan s’ha reunit amb 
l’Incasòl, empresa pública 
propietària dels terrenys, 
per analitzar quin ha de 
ser el futur d’aquest espai. 
Segons ha explicat l’en� tat, 
l’Incasòl s’ha mostrat favo-
rable a transformar l’an� ga 
zona del camp de golf en un 
gran parc urbà i a cedir els 
terrenys als ajuntaments de 
Rubí i Sant Cugat.

Una cessió que no serà 
del 100% del territori perquè 
l’empresa pública defensa 
que part dels terrenys siguin 
d’ús esportiu o industrial, 
tot i que sense determinar. 
La cessió dels terrenys es 
podria allargar durant dos 
anys, ja que caldrà negociar 
els termes de la recuperació 
del terreny per part dels dos 
consistoris.

Arribat aquest punt, Re-
conver� m el camp de golf de 
Can Sant Joan ha demanat 

Jornada ciutadana per demanar que els terrenys del camp de golf 
abandonat s’obrin a tota la ciutadania. / Arxiu

que fi ns que no es produeixi 
la cessió, se signi un conveni 
temporal perquè la ciuta-
dania pugui fer ús d’aquest 
espai de forma lliure, sense 
restringir-ne l’accés. L’altra 
proposta de l’en� tat ciuta-
dana és que en les reunions 
per negociar la cessió dels 
terrenys, l’entitat hi pugui 
par� cipar i ser un membre 
ac� u.

El camp de golf de Can 
Sant Joan fa molt de temps 

que està abandonat i de 
mica en mica la ciutadania 
ha començat a fer-lo servir 
com a espai de passeig, 
de lleure i esportiu. Tot i 
que l’anterior conseller de 
Territori, Damià Calvet, va 
defensar la reobertura del 
camp de golf, la pressió 
ciutadana per democra� tzar 
aquest espai ha aconseguit 
que l’administració catala-
na reconsideri el futur de 
l’espai.

amb una zona dedicada als 
exercicis de rehabilitació i 
de millora de la salut i un 
circuit espor� u amb zones 
d’es� raments repar� ts en 
més de 3.000 metres qua-
drats. El projecte permetria 
recuperar l’an� ga Font de 
Can Felip com a espai de 
trobada.

Hi hauria també camins 
de passeig, per a vianants i 
bicicletes, seguint els mar-
ges superiors de la riera i 
que podrien formar part 
de futurs camins de conne-
xió entre la serra de Sant 
Llorenç i el Parc del Riu 
Llobregat.

Un altre dels espais pre-
vistos seria l’aula de natura, 
per difondre el coneixement 
de la natura a les escoles, fer 
visites guiades i difondre el 
respecte pel medi natural. 
Es projecta un edifi ci similar 
al Ressò de Sant Muç, ener-
gè� cament sostenible i que 
inclouria, entre altres, una 
cafeteria.

Per últim, també es 

preveuen tres grans àrees 
d’aparcament amb cabuda 
per a 120 cotxes, autobu-
sos i zona per a motos i 
bicicletes.

Segons explica La Riera 
que volem, la proposta està 
inspirada en experiències 
reals, com per exemple el 
Parc del Falgar i la Verneda 
del riu Congost.

Dibuix de la part principal del projecte del col·lec� u La Riera que volem. / Cedida



Gairebé una vintena de do-
tacions de Bombers van ha-
ver d’intervenir diumenge 
durant tot el dia per sufocar 
un incendi que es va produir 
en una planta de reciclatge 
de Rubí, al polígon de Can 
Jardí. Un foc en una pila 
de ferralla va provocar, a 
més de l’incendi, una gran 
columna de fum visible des 

de gairebé tota la ciutat.
Els Bombers es van des-

plaçar al voltant de les 10 
hores per controlar l’in-
cendi, que tot i el fum i les 
fl ames no va provocar cap 
persona ferida. Els Bombers 
no van poder donar per 
ex� ngit el foc fi ns a la tarda 
després de treballar durant 
tot el dia. / DdR
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Incendi en una pila de 
ferralla d’una planta 
de reciclatge a Can Jardí

Ac� vat a Rubí el nivell 3 del Pla Alfa 
per l’elevat risc d’incendis forestals
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya 
ha ac� vat la fase 3 del Pla 
Alfa a Rubí i a una quaran-
tena de municipis més de 
diverses comarques davant 
l’elevat risc d’incendi fores-
tal. Protecció Civil fa una 
crida a la col·laboració i com-
promís de tothom per evitar 
situacions de risc en l’entorn 
forestal i, especialment, evi-
tar llençar qualsevol burilla 
des d’un vehicle, encara que 
sembli apagada.

El Pla Alfa és un procedi-
ment opera� u que defi neix 
les actuacions dels efec� us 
de vigilància i prevenció d’in-
cendis forestals desplegats 
sobre el territori davant de 
les situacions de perill d’in-
cendi que es produeixin. Es 
gradua en una escala de qua-
tre nivells opera� us i Rubí 
ara mateix està en el tres.

En aquesta fase, que-
da completament prohibit 
encendre foc en terrenys 
forestals o en la franja de 
500 metres que els envolta, 

incloent-hi les barbacoes a 
les àrees de lleure. Se suspe-
nen totes les autoritzacions 
excepcionals per fer foc i es 
restringeix la pràc� ca d’ac-
tivitats esportives al medi 
natural. Es prohibeix la rea-
lització de treballs forestals 
i queden limitades les ac� -
vitats agrícoles que puguin 

generar risc d’incendi.
Segons Protecció Civil, 

Rubí està en una zona de risc elevat d’incendi. / Procicat

cal reforçar la prevenció i 
evitar qualsevol situació de 
risc i trucar al 112 en cas de 
veure una columna de fum. 
Des de dissabte passat, les 
associacions de voluntaris de 
Protecció Civil estan realit-
zant rondes preven� ves a ur-
banitzacions i parcs naturals 
per extremar la vigilància.

Està prohibit 
fer foc en 

terreny forestal 
i barbacoes a 

zones de lleure

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

PISO EN ALQUILER 
En la Barceloneta cerca del mar.

Centro a 5 m. playa, a 10 m. mercado.
Cocina con electrodomésticos

Interesados llamar al 609 330 666

Bombers, remullant la pila de ferralla. / Bombers

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha executat 
treballs de manteniment 
de franges perimetrals a 
les urbanitzacions de Ser-
rafossà, Ximelis, Sant Muç, 
Castellnou, Can Solà i Can 
Barceló. L’objec� u és pre-
venir la propagació de les 
fl ames en cas de declarar-se 
un incendi forestal.

Rubí està declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel 

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

autos · hogar · vida · salud · decesos 
comercio/pyme · protección alquiler

Les actuacions s’han fet a diverses urbanitzacions. / Ajuntament

Realitzen treballs de manteniment de franges 
perimetrals a les urbanitzacions

Decret 64/1995, pel qual 
s’estableixen diverses me-
sures de prevenció. Aquesta 
norma especifi ca que les ur-
banitzacions que no � nguin 
una con� nuïtat immediata 
amb la trama urbana i que 
es� guin situades a menys 
de 500 metres de terrenys 
forestals han de complir, 
entre altres, la condició 
de disposar d’una zona de 
protecció de 25 metres 
d’amplada a comptar des 

del perímetre exterior.
Des de l’any 2015, l’Ajun-

tament executa tasques de 
manteniment de les franges 
de protecció a les urbanitza-
cions de manera con� nua-
da, amb una despesa mitja 
anual d’uns 35.000 euros. 
L’objec� u és millorar la se-
guretat de les persones, els 
habitatges i les infraestruc-
tures i disminuir el risc de 
propagació d’incendi urbà 
cap a l’exterior.

Les tasques de nete-
ja dels vials i dels camins 
interns i d’accés a la urba-
nització corresponen a les 
administracions locals. 

En canvi, en les urbanit-
zacions sense continuïtat 
immediata amb la trama 
urbana, correspon a les 
comunitats de propietaris 
de les urbanitzacions, que 
estan obligats a mantenir 
el terreny de les parcel·les 
no edifi cades lliure de ve-

getació seca i amb la massa 
arbòria aclarida i mantenir 
nets de vegetació seca els 

vials de � tularitat privada, 
tant els interns com els 
d’accés, i les cunetes.



dels fets van ser de� nguts el 
6 de juliol en diverses entra-
des i escorcolls a Corbera, 
Igualada i Rubí. En aquests 
registres, es va recuperar 
material de dotació policial 
que el grup feia servir per 
fer-se passar per policies en 
els seus robatoris a altres 
trafi cants. També es van lo-

calitzar bosses amb cabdells 
de marihuana, tres quilos 
d’haixix, 1.500 euros en 
efec� u i un vehicle emprat 
en l’assalt del 15 de febrer.
Els de� nguts van passar a 
disposició judicial, que va 
decretar l’ingrés per a dos 
d’ells, un dels quals és de 
Rubí.
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*Oferta válida para clientes particulares propietarios de un vehículo de cualquier marca, consistente en un 50% de descuento por neumático de las marcas 
Michelin y Goodyear sobre la tarifa oficial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación de sustitución de 2 o 4 neumáticos 
desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2021. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Consulte condiciones en los Servicios 
Oficiales Peugeot adheridos a la promoción y en www.peugeot.es

2x1* EN NEUMÁTICOS
SOLO UNA PAUSA

Y SIGUE DISFRUTANDO
AL VOLANTE

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat

MÁTÁTÁ ICOS

1,7 milions d’euros per millorar l’estat 
de les calçades a tota la ciutat

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha contractat 
un servei de manteniment 
i reparació de paviments 
de calçades malmeses, 
que inclou treballs tant al 
nucli urbà, com a les ur-
banitzacions i als polígons 
industrials. L’empresa que 
ha guanyat la licitació ha 
estat Pabasa Euroasfalt, 
que executarà les diferents 
tasques durant un període 
de dos anys –prorrogable 
dos anys més– per un im-
port d’1.700.000 euros.

L’objecte del contracte 
és la prestació del servei de 
manteniment, conservació 
i reparació del paviment de 
les calçades en situació de 
deteriorament sobrevingut 
per causes de diversa índo-
le que puguin comprometre 
la seguretat viària.

El contracte inclou tant 
les actuacions de repara-
ció puntuals per garantir 
les condicions mínimes de 
seguretat per al trànsit de 
vehicles i la comoditat en 
la circulació, com les ac-
tuacions de manteniment 
preventiu de reposició 
de capes dels paviments 
per augmentar la vida ú� l 
d’aquests.

“Aquest nou contracte, 
que és la culminació d’una 
feina de molt de temps, 
suposa fer el salt qualita� u 
més important pel que fa 
al manteniment de l’espai 
públic”, ha assegurat l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez. 
La màxima representant 
municipal ha explicat que 

“les tasques abastaran tota 
la ciutat, ja que a la licitació 
s’han contemplat tres lots: 
nucli urbà, urbanitzacions i 
polígons industrials”.

Planifi cació dels asfaltat-
ges
Segons el consistori, a l’hora 
de determinar les diferents 
actuacions, es � ndran en 
compte tres variables.

D’una banda, el grau 
d’intensitat de la interven-
ció. Així, es poden planejar 
actuacions superfi cials, ac-
tuant només en la primera 
capa del paviment. Però 
també pot ser necessari 
executar actuacions sobre 
zones puntuals del pavi-
ment que requereixin de-
molir o fressar les capes de-

teriorades i després reposar 
totes les capes de la secció 
del paviment afectat.

Una altra de les vari-
ables que caldrà tenir en 
compte és el � pus de carrer 
on s’ha d’actuar. Els carrers 
del municipi de Rubí es 
diferencien en dues � po-
logies diferents: carrers as-
sociats a l’àmbit industrial 

La primera intervenció s’ha realitzat a l’aparcament del Rubí Forma, on s’han reparat les parts més 
deteriorades. / Ajuntament

i carrers associats a l’àmbit 
urbà i, dins d’aquesta sego-
na categoria, es diferencien 
dues subcategories més, 
en funció dels diferents 
nivells de trànsit. Cada 
una d’aquestes � pologies 
fixa a priori un gruix de 
ferm determinat, que serà 
d’aplicació en cada una de 
les actuacions a executar. 
Per últim, també caldrà 
determinar els materials 
que caldrà u� litzar en cada 
cas.

La primera actuació s’ha 
executat a l’aparcament 
del Rubí Forma, on s’han 
reparat aquelles parts del 
paviment que estaven més 
deteriorades. Setmanal-
ment, s’aniran programant 
altres actuacions.

La licitació 
contempla 

actuar al nucli 
urbà, a les 

urbanitzacions 
i als polígons 

industrials 

El consistori ha contractat aquest nou servei, que pretén posar 
al dia el paviment de les calçades en un període de dos anys

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir la setmana pas-
sada quatre homes, de 
nacionalitat espanyola i 
marroquina, veïns de Rubí 
i d’Igualada i que tenen en-
tre 23 i 39 anys. Se’ls acusa 
d’un presumpte delicte de 
tempta� va d’assassinat, de-
tenció il·legal, robatori amb 
violència a casa habitada 
i un delicte contra la salut 
pública.

L’assalt es va produir a 
Corbera de Llobregat el 15 
de febrer a la nit, quan els 
quatre de� nguts presump-
tament van lligar i retenir els 
tres ocupants d’un domicili, 
van colpejar el propietari 
amb violència per tot el cos 
i li van disparar al cap. La 
intenció dels assaltants era 
endur-se les 200 plantes de 
marihuana que hi havia a la 
narcocasa.

Els presumptes autors 

Material trobat als registres. / Mossos

Dos rubinencs, de� nguts 
per un presumpte delicte de 
tempta� va d’assassinat

Van colpejar 
amb violència el 
propietari d’una 
narcocasa i li van 

disparar al cap
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La ciutadania empadronada 
a Rubí i major de 16 anys 
disposarà d’una nova forma 
de participar de la política 
local. La plataforma Rubí 
Participa obre una nova fun-
ció que permet fer arribar 
precs i preguntes que seran 
ateses al corresponent ple. 
El ple municipal és un dels 
òrgans dels governs locals 
on els partits polítics de-
baten i aproven les seves 
propostes. Des de l’esclat 
de la pandèmia, les sessions 
plenàries se celebren de 
manera telemàtica i això ha 
impedit la presència i parti-
cipació de la ciutadania.

A partir d’aquest mes de 
juliol, aquesta participació 
es canalitzarà a través de 
la plataforma. Deu dies 
abans de la sessió, s’habi-

la ciutadania podrà formular precs i 
preguntes en línia als plens municipals

litarà l’espai corresponent 
a la web Rubí Participa i 
es tancarà tres dies abans 
de l’inici del ple. Per tant, 
les persones interessades 
podran presentar durant 
aquests set dies un màxim 
de dues intervencions per 
ple en forma de prec o de 
pregunta.

Un prec és la formulació 
d’una proposta d’actuació 
adreçada oralment a al-
gun dels òrgans de govern 
municipal, mentre que una 
pregunta és  qualsevol qües-
tió plantejada als òrgans de 
govern en el si del Ple.

Aquest dilluns 12 de 
juliol, s’obrirà el termini de 
participació corresponent al 
ple de juliol,  que s’allargarà 
fins diumenge 18 de juliol. 
La sessió plenària tindrà 

lloc el dijous 22 de juliol, 
tercer dijous de mes, com 
és habitual.

Segons el consistori, les 
propostes rebudes seran 
valorades en funció a la seva 
adequació a la temàtica de 
ciutat, la brevetat i concisió 
així com el to utilitzat. Es 
rebutjaran les expressions 
ofensives. En total s’inclou-
rà un màxim de cinc inter-
vencions per sessió.

Les persones que hagin 
enviat preguntes al Ple re-
bran la resposta de forma 
escrita. Les respostes als 
precs i preguntes s’inclou-
ran a l’apartat habilitat al 
web municipal. En el cas de 
rebre preguntes sobre un 
mateix tema, se’n llegirà 
una i la resta seran respos-
tes per escrit. / DdR

rEDAcciÓ

Les escoles bressol muni-
cipals Sol Solet i la Lluna 
han tornat a reclamar a 
l’Ajuntament millores a les 
instal·lacions, més recursos 
educatius i l’equiparació sa-
larial amb la resta d’escoles 
bressol gestionades directa-
ment pel consistori.

Davant aquestes de-
mandes, el consistori ha 
emès un comunicat on ex-
plica que ara mateix està 
obert un procés de licita-
ció, un fet que, asseguren, 
coneixen els dos centres. 
La licitació es divideix en 
dos lots: gestió educativa i 
funcionament de les dues 
escoles.

El govern reitera el compromís d’estudiar la gestió 
directa de les escoles bressol externalitzades

Segons l’Ajuntament, 
en el plec de condicions 
d’aquesta licitació es tenen 
en compte especialment 
criteris de qualitat, com ara 
les propostes d’innovació 
al projecte educatiu del 
centre, els aspectes organit-
zatius del personal docent 
de les escoles bressol o les 
propostes per augmentar la 
participació de les famílies.

L’administració local 
apunta que també es con-
templa una millora de la re-
tribució salarial del personal 
adscrit al servei.

D’altra banda, el comu-
nicat també recull que “el 
govern manté el compromís 
de fer un estudi de munici-
palització dels centres l’any 

2022”.
Pel que fa a les reivindi-

cacions de les treballadores, 
el consistori admet que les 
situacions laborals de les 
treballadores dels centres 
gestionats per una empresa 
externa són diferents de les 
que pertanyen a l’organitza-
ció municipal i que, per tant, 
no hi pot intervenir.

Finalment, en el comu-
nicat, l’Ajuntament també 
assegura que totes les instal·
lacions dels dos centres són 
adequades, així com que el 
nombre de professionals 
de cada centre supera el 
que estableix la Generalitat 
i que, a més, amb la nova 
licitació s’augmentarà la 
plantilla.

Els pressupostos participatius 
recullen 118 propostes ciutadanes

rEDAcciÓ

La ciutadania ha presentat 
118 propostes en la nova 
edició dels Pressupostos 
Participatius, la majoria de 
les quals corresponen a mi-
llores de voreres i actuacions 
a l’espai públic (36 propos-
tes), així com mobilitat (20) 
o urbanisme (7). 

Entre les actuacions pro-
posades pels rubinencs que 
han participat en la iniciativa 
hi ha la rehabilitació de la 
Torre Massana, a tocar de 
la Torre de la Llebre, i el seu 
aprofitament per a ús ciu-
tadà, millores a l’avinguda 
Barcelona i passeig Francesc 
Macià o la creació d’una zona 
d’oci familiar a la ciutat. 

També es proposa la ubi-

Un de les propostes és la rehabilitació de la Torre Massana, que és de propietat municipal i actualment 
ocupada. / Arxiu

cació d’un Mercadal setma-
nal a Ca n’Oriol, habilitar un 
espai per activitats educati-
ves a l’Arborètum o l’adequa-
ció d’espais per a la formació 
del jovent. Hi ha altres pro-
postes com l’obertura d’una 
Escola Oficial d’Idiomes o 
que s’imparteixin classes de 
japonès, idioma que només 
es pot aprendre a Barcelona, 
segons explica el ciutadà 
autor de la proposta. 

Les diferents propostes 
s’han recollit  a través de la 
plataforma Rubí Participa, 
però enguany s’han obert 
altres vies de participació 
com ara tallers o punts de 
participació itinerants que 
s’han ubicat a diferents 
punts del municipi, així com 
amb la implicació dels dife-

rents consells consultius de 
la ciutat.

Ara, comença la fase 
de validació tècnica de les 
propostes rebudes. Això 
significa que les iniciatives 
seran valorades per una 
comissió tècnica que n’ava-
luarà la viabilitat econòmica 
i tècnica. A més, es valorarà 
la possibilitat d’unificar pro-
jectes que tinguin similituds. 
Els impulsors de propostes 
que no passin el filtre rebran 
l’explicació dels motius del 
rebuig.

El següent pas serà es-
tablir prioritats entre les 
propostes que hagin estat 
acceptades. Aquesta fase es-
tarà oberta a la participació 
ciutadania en línia i també 
de manera presencial.

Dina, una jove rubinenca 
musulmana, ha denunciat 
que ha patit un fet islamòfob 
fa unes setmanes a l’empre-
sa Zeta Espacial, qui ha negat 
els fets. Segons assegura la 
jove, va superar un procés 
de selecció per un lloc de 
feina de comercial a la com-
panyia i la responsable de 
Recursos Humans va acordar 
amb ella la seva incorporació 
de forma imminent.

Dina explica que uns 
dies més tard la responsable 
de Recursos Humans li va 
trucar i li va dir que havia 
parlat amb els directius i 
que havien considerat que 
en tractar-se d’una empre-
sa laica, havia de treure’s 
el hijab per accedir al lloc 
de feina. Dina es va negar 
“perquè forma part de la 
meva identitat” i per això no 
va ser contractada. Segons 
l’afectada, la responsable 
de Recursos Humans es va 
disculpar i li va dir que l’ha-
via seleccionat per la seva 
professionalitat, però que 
els directius demanaven que 
no dugués el vel.

La jove considera que ha 
patit discriminació i que s’ha 
vulnerat un dret fonamental, 
fins i tot tenint un perfil idoni 
pel lloc de feina, només pel 
fet de portar el cabell cobert. 
Un grup de persones, con-
vocades per l’entitat Stop 
als Fenòmens Islamòfobs 

Una jove denuncia que li han negat un lloc 
de feina pel qual havia estat seleccionada 
per negar-se a treure’s el hijab 

Concentració davant l’empresa per denunciar el presumpte cas 
d’islamofòbia. / ràdio rubí

(SAFI), es van manifestar di-
mecres a la tarda davant de 
les portes de l’empresa per 
denunciar aquest cas.

l’empresa ho nega
Zeta Espacial ha assegurat, a 
través d’un comunicat, que 
les acusacions d’islamofòbia 
“són absolutament incertes” 
i que la companyia respecta 
“la dignitat, privacitat i els 
drets personals de cada in-
dividu, amb independència 
del seu sexe, edat, religió, 
nacionalitat, cultura o èt-
nia”.

També apunta que Zeta 
Espacial i les empreses del 
seu grup tenen un codi ètic 
i de bona conducta d’obligat 
compliment per la totalitat 
de la plantilla, on queda 
reflectit que no es tolera cap 
discriminació o assetjament 
de qualsevol mena. A més, 

assenyala que més del 20% 
del seu equip humà són 
homes i dones que prove-
nen de països de diferents 
continents, “fet que ratifica 
el tarannà sense prejudicis 
i integrador de la compa-
nyia”.

Sobre el cas en concret 
de la Dina, l’empresa assegu-
ra que “la candidatura no va 
prosperar, de fet no va arri-
bar ni a superar la meitat del 
procés perquè altres perfils 
es van considerar més ade-
quats”. A més, reitera que 
en cap cas es va considerar 
que el seu origen o religió 
com factors excloents, ja que 
la plantilla de l’empresa és 
multicultural, i que valoren 
la pluralitat com a enri-
quidora, ja que l’empresa 
dedica més del 90% de la 
seva activitat a l’exportació 
als cinc continents.



 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -       935860825        635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

20 YE
AR

S

growing together!

Tot preparat per a l’inici dels cursos 

L’escola d’idiomes  
ho té tot a punt per a l’inici del 
nou curs el proper 3 de setembre 
i ens recorda que està obert el 
període d’inscripcions per al nou 
curs 2021-2022. Apunteu-vos ara 
per a no quedar-vos sense plaça!

 és una escola 
d’idiomes amb més de 20 anys 
d’experiència a la nostra ciutat 
i s’ha consolidat com l’escola 
referent per a aprendre idiomes 

 ofereix a Rubí 
una gran varietat d’horaris amb 
classes presencials, online i 

de dilluns a divendres de 10 a 22 
h i dissabtes de 10 a 13 h.
L’escola ofereix una àmplia 
gama de cursos i horaris per 
tal d’adaptar-se a l’edat i 

fer cursos grupals o individuals 

cursos intensius tot l’any. 

apuntar a les Summer Weeks, 

solts o per setmanes. 

l’equip internacional de 
 també imparteix cursos 

català i castellà per a estrangers. 

posa especial émfasi en la 
comunicació i la cultura arreu 
del món des de les classes dels 

són molt reduïts i la seva 
metodologia de TOTAL 
IMMERSION fomenta la 
comunicació en l’idioma en tot 
moment. En ocasió del seu 20è 

d’inscripcions l’escola ofereix 
descomptes especials. 

 comença els seus cursos 
d’idiomes per a nens i nenes 

tant a les seves 2 escoles de 

les extraescolars de les escoles i 

obertes  i 
del 

curs que més li interessi. 
Us podeu posar en contacte 
amb  trucant 
al 935860825 o enviant un 

l’Úrsula o la Vanesa us atendran 

visitar a l’escola central (Av. 

entrar al web: 

ID IOMES AL SETEMBRE!

ADULTS

NENS JOVES

Inscripcions obertes per al nou curs! Inscriu-te ara i no et quedis sense plaça!

Inici de 
curs 3 de 
setembre! 

Escola oberta 
per a inscripcions 
al juliol!
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Vespre d’ac� vitats i música en 
les Jornades contra la repressió

REDACCIÓ

La secció local de l’Assem-
blea Nacional Catalana 
(ANC), Òmnium Rubí, el 
Consell per la República 
de Rubí i el CDR Rubí van 
organitzar el divendres pas-
sat una jornada contra la 
repressió que va tenir lloc 
al Centre Democràtic Re-
publicà.

L’ac� vitat s’inclou dins 

d’un cicle d’actes que les 
quatre en� tats han impul-
sat des de la primavera per 
reivindicar la fi  de les causes 
judicials obertes contra di-
ferents persones vinculades 
al procés independen� sta.

Durant l’acte, es va pro-
jectar el documental ‘1r 
d’octubre a Rubí’ i va tenir 
lloc la xerrada ‘La repressió 
no s’atura’, on van par� ci-
par diverses persones de-

� ngudes i grups de suport. 
També hi va haver una bo-
� farrada i es va projectar el 
documental ‘De ma� nada’, 
amb la presència de repre-
sentants dels col·lectius 
Represaliades 23-S i Alerta 
Solidària. Les ac� vitats van 
acabar amb música en di-
recte.

L’organització va comp-
tar amb el suport d’en� tats 
locals com el CRAC.

Par� cipants en les jornades contra la repressió el divendres passat. / Cedida

L’AUP des� na el seu excedent 
econòmic al CRAC i a la lluita 
contra els abocadors

REDACCIÓ

L’Alterna� va d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha fet públic el seu 
balanç econòmic del 2020, 
en què gràcies a l’aportació 
com a grup municipal i el 
retorn del sou de la regido-
ra Betlem Cañizar ha pogut 
seguir mantenint les seves 
aportacions a projectes de 
la ciutat. Cañizar va retornar 
9.405,80 euros del seu sou 
durant el 2020, equivalent 
a un 42% del seu salari net 
mensual.

L’AUP ha explicat que, 
amb els diners ob� nguts a 

través de la representació 
ins� tucional, ha con� nuat 
fent una aportació al Cen-
tre Rubinenc d’Alterna� ves 
Culturals (CRAC), a despe-
ses legals per aturar l’ober-
tura de més abocadors i a 
l’entitat Alerta Solidària, 
que duu a terme la defensa 
de persones investigades 
en relació amb el procés 
independentista de Cata-
lunya, però també a altres 
causes.

A més, els diners també 
han servit per sufragar les 
despeses de la nova revista 
l’Alterna� va.

L’AUP és una de les fonts de fi nançament que té el CRAC. / Arxiu

ERC presentarà 
una moció per 
incrementar les 
ombres en els 
espais públics
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Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) presentarà 
al Ple de juliol una moció 
per demanar a l’Ajuntament 
que incrementi els espais 
d’ombra en les places, els 
parcs infantils i els llocs 
d’esbarjo. 

ERC considera que les 
actuals places i llocs d’es-
barjo pateixen una manca 
de zones d’ombra que els 
fa poc atrac� us durant els 
mesos de més calor. 

La proposta de la for-
mació republicana és fer 
un pla de zones d’ombra i 
trobar solucions a través de 
sistemes naturals, evitant 
la cobertura amb elements 
plàs� cs, el mètode que es 
farà servir per l’ombra de la 
plaça Salvador Allende. 

Per ERC aquest pla tam-
bé ajudaria a augmentar la 
massa vegetal i disminuir 
l’espai pavimentat, augmen-
tant la permeabilitat del sòl 
i fomentant l’evapotranspi-
ració del sòl. / DdR
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RUBÍ TRINXAT
www.auprubi.cat

A l’Alternativa d’Unitat Popular no deixem de cuidar i reivindicar l’espai on vivim: el territori de Rubí. Sense ell no hi ha vida, no hi ha ciutat.

Un dels principals cavalls de batalla de l’AUP ha estat, des dels seus inicis, la lluita per la preservació del territori i la defensa del medi ambient com a element de cohesió 
social, de salut, de benestar… i també com a font de recursos, un aspecte important que requereix d’una gestió sostenible i equilibrada per a evitar-ne l’esgotament.

De vegades pot semblar que hi ha qüestions “més importants” a l’agenda política i social, però sense descuidar-les – els drets laborals, l’habitatge, l’alimentació i les 

1  Abocador Can Carreras: Va ser una 
extractiva d’escassa entitat, que no havia 

de donar problemes. El 1996 l’alcalde i 
l’empresa (TMA) signen un conveni per fer un 

abocador, amb unes condicions que es van incomplir 
des del minut zero
2 Abocador Can Balasch: Propietat de l'empresa 
TMA Grupo Sanchez. La Generalitat ha resolt 
autoritzar l’abocador de Can Balasc. S’han desesti-
mat totes les al•legacions, i s’ha considerat que 
l’activitat era preexistent, ja que disposa de llicència 
municipal d’activitats.
3  Abocador Can Canyadell: Propietat de l’empresa 
Puigfel, que es troba a menys de 500 metres de Can 
Carreras. Aquest és un monodipòsit de terres i 
runes, però també hem detectat (i documentat) tot el 
que s’hi aboca. Sorprèn que materials recuperables 
acabin aquí, si tenim en compte que la mateixa 
empresa disposa d’una planta de transferència de 
residus a Rubí mateix
4  Extractiva Tejala: Antiga extractiva d'argila, 
adquirida pel grup TMA i possible ampliació de l'abo-
cador de Can Balasch
5  Extractiva La Nou: Extractiva propietat de Torres 
sense activitat, on s’acumulen gran quantitat de 

com una planta de transferència de residus per a la 
qual no disposa tampoc d’autorització
6  Extractiva La Veintidós: Des dels anys noranta 

propietat de Torres que no s’ha preparat per abocar 
residus ja que no està impermeabilitzada, i es troba 
envoltada de cases enmig d’una urbanització
7  Extractiva Call 300: Projecte d'extractiva a la 
serra de Can Riquer, 40 hectàrees.  Si traslladessim 
aquestes 40 hectàrees al nucli urbà, suposaria la 
desaparició de dos barris sencers 
8  Extractiva Cova Solera: Aquesta extractiva limita 
al nord amb l’antic abocador de Mas Jornet (avui 
tancat i en període post clausura); és propietat de 
l'empresa de Puigfel.  S'ha fet un llac al fons del forat, 
arrel de trencar la capa freàtica
9 Extractiva C/ Campanent: Antiga extractiva 
d'argila situada sota el carrer campament. Es troba 
entre l'abocador de Can Balasc i la gran extractiva de 
Cova Solera, podria arribar a formar part d'un gran 
abocador.
10  Extractiva Can Calopa: Antiga extractiva, actual-
ment abandonada, del turó de Can Calopa. El turó és 
l'espai geològic i paleontològic més interessant del 
terme de Rubí

11 Torrent de Ca n'Oriol: El tram 

claveguera a cel obert, amb l'impacte 
ambiental i en la salut de les persones que això 

comporta.
12 Torrent Fondo: Com en altres indrets de Rubí, en 
aquest torrent també hi ha fugues d'aigües residuals 
que cal resoldre

19 Av Castellbisbal sense arbres: 
A aquesta avinguda li falta arbrat. 

L'ajuntament va decidir retirar els arbres 
morts i tapar l'escocell, de manera que 

actualment el passeig és només ciment i cotxe, i no 
hi ha cap ombra. També s'hi podria fer un bon carril 
bici, i la millora de les voreres, que faciliti la mobilitat 
activa i sostenible.
20 Avinguda de les Flors: Antiga Línia de mitja 
tensió, sense rehabilitar, pendent de recuperar la 
zona per al veïnat i el barri

22 Planta tractament de residus: 
Destinada a residus de la construcció, 

propietat de l'empresa Puigfel
23 Planta de compostatge de Sant Cugat: 

Molt propera al terme municipal de Rubí, s'han 
recollit queixes reiterades del veïnat de les olors que 
desprèn

21 Ca n'Oriol: Fa uns anys l'equip de govern volia fer 

cost i que no era respectuós amb l'entorn natural, 
agrari i patrimonial d'aquest indret. L'AUP va lluitar 
per aturar el projecte. Cal seguir lluitant per 
preservar aquest espai, i evitar-ne la seva 
urbanització.

Línies d'alta tensió: Diverses Línies 
d'Alta Tensió travessen el municipi, per 

entorns urbans i boscosos, amb un greu 
impacte paisatgístic i que podria afectar molt 

negativament als ocells i rapinyaires; també podria 
ser font d'incendis forestals, la salut, el benestar i les 
infraestructures de la nostra ciutat.
24 Soroll de l'AP7: L'autopista és una font important 
de soroll, que afecta greument els veïns i veïnes de 
Can Vallhonrat. Cal posar plaques per reduir el soroll 
que arriba als habitatges.
25 Avinguda de l'Estatut: Rep el trànsit de pas entre 
Sant Cugat i Terrassa, partint la ciutat en dos. Cal 

carrer urbà, prioritzant l'ús de les persones.  Aquest 
trànsit genera una elevada contaminació acústica i 
atmosfèrica
26 Comarcal C-1413: Rep un trànsit molt elevat de 
pas, creant una barrera que separa dues grans àrees 

passeig urbà, prioritzant l'ús de les persones.  Aquest 
trànsit genera una elevada contaminació acústica i 
atmosfèrica
27 Avinguda Electricitat: Rep un trànsit important 
d'accés als polígons industrials de la meitat sud de 
Rubí i aïlla el barri de Can Vallhonrat de la resta de la 
ciutat. Aquest trànsit genera una elevada 
contaminació acústica i atmosfèrica
28 Horts no regularitzats del Castell: En aquest 
espai hi viuen persones sense condicions 
adequades. També hi ha tota una sèrie d'impactes 
ambientals, incloent-hi presència de runa (inclòs 

trobar un habitatge digne a les persones que 
actualment hi resideixen i regularitzar l'activitat per 
tal de fer-ho en les condicions adequades.
29 Horts i construccions a les lleres dels torrents: 
Hi ha diversos indrets a Rubí on trobem 
construccions perilloses. Moltes es troben a la llera 
dels torrents, o en talussos, amb el perill i impacte 
ambiental que això representa.
30 Restes de construcció: En el camí entre Can Roig 
i Sant Muç fa temps que hi ha les restes d'una antiga 
construcció i que caldria retirar.

13 Torrent del Mut: Hi ha diversos indrets a Rubí on 
trobem construccions perilloses. Moltes es troben a 
la llera dels torrents, o en talussos, amb el perill que 
això representa. En el cas del torrent del Mut cal 
retirar immediatament la construcció que es troba a 
l'inici del torrent. També cal fer neteja de la quantitat 
de deixalles que hi ha, i restaurar la vegetació.
14 Riera de Rubí: Tot i que la qualitat ambiental de la 
riera ha millorat en els últims anys, encara queda 
molta feina per fer: abocaments d'aigües residuals, 
presència d'espècies vegetals no autòctones, etc.
15 Col·lector del Torrent de Can Xercavins: Fa anys 
que s'està a l'espera del canvi del col·lector. 
Actualment aquest està malmès, hi ha fugues 
d'aigües residuals. Això té un gran impacte 
ambiental i per a la salut de les persones

16 Camp de golf: La lluita ciutadana 
per recuperar aquest espai, propietat 

interurbà continua. El 2019 l'AUP vam 

del 2020 existeix la Plataforma Reconvertim el 
Camp de Golf Rubí-Sant Cugat
17  Sector E - Sant Genís: En aquest espai 

habitatges (Pla aprovat). Pensem que la construcció 
de més habitatge en aquest sector de Rubí 
comportarà greus problemes de mobilitat. A més, 
s'està afectant un important corredor ecològic. 

planejament, i adoptar una visió integral amb el 
sector de Can Pujol, minvant de forma substancial la 

d’equipaments i de grans zones verdes, i preservant 
les connexions naturals dels espais lliures de la 
ciutat
18 Can Pujol: 
espai corria el perill que s'hi construïssin 1072 
habitatges. Pensem que la construcció de més 
habitatge en aquest sector de Rubí comportaria 
greus problemes de mobilitat. A més, afectaria un 
important corredor ecològic. Apostem perquè el 

Can Pujol, minvant de forma substancial la capacitat 

de grans zones verdes, i preservant les connexions 
naturals dels espais lliures de la ciutat.
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RUBÍ TRINXAT
www.auprubi.cat

A l’Alternativa d’Unitat Popular no deixem de cuidar i reivindicar l’espai on vivim: el territori de Rubí. Sense ell no hi ha vida, no hi ha ciutat.

Un dels principals cavalls de batalla de l’AUP ha estat, des dels seus inicis, la lluita per la preservació del territori i la defensa del medi ambient com a element de cohesió 
social, de salut, de benestar… i també com a font de recursos, un aspecte important que requereix d’una gestió sostenible i equilibrada per a evitar-ne l’esgotament.

De vegades pot semblar que hi ha qüestions “més importants” a l’agenda política i social, però sense descuidar-les – els drets laborals, l’habitatge, l’alimentació i les 

1  Abocador Can Carreras: Va ser una 
extractiva d’escassa entitat, que no havia 

de donar problemes. El 1996 l’alcalde i 
l’empresa (TMA) signen un conveni per fer un 

abocador, amb unes condicions que es van incomplir 
des del minut zero
2 Abocador Can Balasch: Propietat de l'empresa 
TMA Grupo Sanchez. La Generalitat ha resolt 
autoritzar l’abocador de Can Balasc. S’han desesti-
mat totes les al•legacions, i s’ha considerat que 
l’activitat era preexistent, ja que disposa de llicència 
municipal d’activitats.
3  Abocador Can Canyadell: Propietat de l’empresa 
Puigfel, que es troba a menys de 500 metres de Can 
Carreras. Aquest és un monodipòsit de terres i 
runes, però també hem detectat (i documentat) tot el 
que s’hi aboca. Sorprèn que materials recuperables 
acabin aquí, si tenim en compte que la mateixa 
empresa disposa d’una planta de transferència de 
residus a Rubí mateix
4  Extractiva Tejala: Antiga extractiva d'argila, 
adquirida pel grup TMA i possible ampliació de l'abo-
cador de Can Balasch
5  Extractiva La Nou: Extractiva propietat de Torres 
sense activitat, on s’acumulen gran quantitat de 

com una planta de transferència de residus per a la 
qual no disposa tampoc d’autorització
6  Extractiva La Veintidós: Des dels anys noranta 

propietat de Torres que no s’ha preparat per abocar 
residus ja que no està impermeabilitzada, i es troba 
envoltada de cases enmig d’una urbanització
7  Extractiva Call 300: Projecte d'extractiva a la 
serra de Can Riquer, 40 hectàrees.  Si traslladessim 
aquestes 40 hectàrees al nucli urbà, suposaria la 
desaparició de dos barris sencers 
8  Extractiva Cova Solera: Aquesta extractiva limita 
al nord amb l’antic abocador de Mas Jornet (avui 
tancat i en període post clausura); és propietat de 
l'empresa de Puigfel.  S'ha fet un llac al fons del forat, 
arrel de trencar la capa freàtica
9 Extractiva C/ Campanent: Antiga extractiva 
d'argila situada sota el carrer campament. Es troba 
entre l'abocador de Can Balasc i la gran extractiva de 
Cova Solera, podria arribar a formar part d'un gran 
abocador.
10  Extractiva Can Calopa: Antiga extractiva, actual-
ment abandonada, del turó de Can Calopa. El turó és 
l'espai geològic i paleontològic més interessant del 
terme de Rubí

11 Torrent de Ca n'Oriol: El tram 

claveguera a cel obert, amb l'impacte 
ambiental i en la salut de les persones que això 

comporta.
12 Torrent Fondo: Com en altres indrets de Rubí, en 
aquest torrent també hi ha fugues d'aigües residuals 
que cal resoldre

19 Av Castellbisbal sense arbres: 
A aquesta avinguda li falta arbrat. 

L'ajuntament va decidir retirar els arbres 
morts i tapar l'escocell, de manera que 

actualment el passeig és només ciment i cotxe, i no 
hi ha cap ombra. També s'hi podria fer un bon carril 
bici, i la millora de les voreres, que faciliti la mobilitat 
activa i sostenible.
20 Avinguda de les Flors: Antiga Línia de mitja 
tensió, sense rehabilitar, pendent de recuperar la 
zona per al veïnat i el barri

22 Planta tractament de residus: 
Destinada a residus de la construcció, 

propietat de l'empresa Puigfel
23 Planta de compostatge de Sant Cugat: 

Molt propera al terme municipal de Rubí, s'han 
recollit queixes reiterades del veïnat de les olors que 
desprèn

21 Ca n'Oriol: Fa uns anys l'equip de govern volia fer 

cost i que no era respectuós amb l'entorn natural, 
agrari i patrimonial d'aquest indret. L'AUP va lluitar 
per aturar el projecte. Cal seguir lluitant per 
preservar aquest espai, i evitar-ne la seva 
urbanització.

Línies d'alta tensió: Diverses Línies 
d'Alta Tensió travessen el municipi, per 

entorns urbans i boscosos, amb un greu 
impacte paisatgístic i que podria afectar molt 

negativament als ocells i rapinyaires; també podria 
ser font d'incendis forestals, la salut, el benestar i les 
infraestructures de la nostra ciutat.
24 Soroll de l'AP7: L'autopista és una font important 
de soroll, que afecta greument els veïns i veïnes de 
Can Vallhonrat. Cal posar plaques per reduir el soroll 
que arriba als habitatges.
25 Avinguda de l'Estatut: Rep el trànsit de pas entre 
Sant Cugat i Terrassa, partint la ciutat en dos. Cal 

carrer urbà, prioritzant l'ús de les persones.  Aquest 
trànsit genera una elevada contaminació acústica i 
atmosfèrica
26 Comarcal C-1413: Rep un trànsit molt elevat de 
pas, creant una barrera que separa dues grans àrees 

passeig urbà, prioritzant l'ús de les persones.  Aquest 
trànsit genera una elevada contaminació acústica i 
atmosfèrica
27 Avinguda Electricitat: Rep un trànsit important 
d'accés als polígons industrials de la meitat sud de 
Rubí i aïlla el barri de Can Vallhonrat de la resta de la 
ciutat. Aquest trànsit genera una elevada 
contaminació acústica i atmosfèrica
28 Horts no regularitzats del Castell: En aquest 
espai hi viuen persones sense condicions 
adequades. També hi ha tota una sèrie d'impactes 
ambientals, incloent-hi presència de runa (inclòs 

trobar un habitatge digne a les persones que 
actualment hi resideixen i regularitzar l'activitat per 
tal de fer-ho en les condicions adequades.
29 Horts i construccions a les lleres dels torrents: 
Hi ha diversos indrets a Rubí on trobem 
construccions perilloses. Moltes es troben a la llera 
dels torrents, o en talussos, amb el perill i impacte 
ambiental que això representa.
30 Restes de construcció: En el camí entre Can Roig 
i Sant Muç fa temps que hi ha les restes d'una antiga 
construcció i que caldria retirar.

13 Torrent del Mut: Hi ha diversos indrets a Rubí on 
trobem construccions perilloses. Moltes es troben a 
la llera dels torrents, o en talussos, amb el perill que 
això representa. En el cas del torrent del Mut cal 
retirar immediatament la construcció que es troba a 
l'inici del torrent. També cal fer neteja de la quantitat 
de deixalles que hi ha, i restaurar la vegetació.
14 Riera de Rubí: Tot i que la qualitat ambiental de la 
riera ha millorat en els últims anys, encara queda 
molta feina per fer: abocaments d'aigües residuals, 
presència d'espècies vegetals no autòctones, etc.
15 Col·lector del Torrent de Can Xercavins: Fa anys 
que s'està a l'espera del canvi del col·lector. 
Actualment aquest està malmès, hi ha fugues 
d'aigües residuals. Això té un gran impacte 
ambiental i per a la salut de les persones

16 Camp de golf: La lluita ciutadana 
per recuperar aquest espai, propietat 

interurbà continua. El 2019 l'AUP vam 

del 2020 existeix la Plataforma Reconvertim el 
Camp de Golf Rubí-Sant Cugat
17  Sector E - Sant Genís: En aquest espai 

habitatges (Pla aprovat). Pensem que la construcció 
de més habitatge en aquest sector de Rubí 
comportarà greus problemes de mobilitat. A més, 
s'està afectant un important corredor ecològic. 

planejament, i adoptar una visió integral amb el 
sector de Can Pujol, minvant de forma substancial la 

d’equipaments i de grans zones verdes, i preservant 
les connexions naturals dels espais lliures de la 
ciutat
18 Can Pujol: 
espai corria el perill que s'hi construïssin 1072 
habitatges. Pensem que la construcció de més 
habitatge en aquest sector de Rubí comportaria 
greus problemes de mobilitat. A més, afectaria un 
important corredor ecològic. Apostem perquè el 

Can Pujol, minvant de forma substancial la capacitat 

de grans zones verdes, i preservant les connexions 
naturals dels espais lliures de la ciutat.

ABOCADORS I EXTRACTIVESABOCADORS I EXTRACTIVES

TORRENTS I AÏGUESTORRENTS I AÏGUES

ESESPECULACIÓPECULACIÓESESPECULACIÓPECULACIÓ

VERD URBÀVERD URBÀ

TRACTAMENT DE RESIDUSTRACTAMENT DE RESIDUS

INFRAESTRUCTURES I MÉSINFRAESTRUCTURES I MÉS
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Aquesta setmana l’actualitat conti-
nua marcada per la pandèmia de 
coronavirus, que no dona treva. 

L’aixecament de moltes de les restriccions 
al juny combinada amb el � nal de curs dels 
estudiants, l’arribada del bon temps i la rà-
pida propagació de les noves variants, molt 
més contagioses, ha provocat una frenada en 
sec amb una cinquena onada i dades que ens 
retornen als pitjors escenaris, tot i que amb 
menys morts. 

Aquest fet ha provocat que el govern 
hagi decidit imposar de nou el con� nament 
nocturn d’1 a 6 de la matinada a partir del 

La gent gran està disposada a afrontar el 
futur amb optimisme i esperança
El 2021 ens ha proporcionat grans canvis en 
tots els sentits, especialment per la gent gran, 
que hem estat el col·lectiu que més ha patit 
la pandèmia i també els més perseverants en 
sortir d’ella. Motius els tenim, cal fer un petit 
recorregut que clari� qui aquesta a� rmació. El 
2020 vàrem patir un con� nament molt dur 
al principi, com tots sabem, la relació familiar 
ens va minvar emocionalment, però la volun-
tat de tirar endavant i la solidaritat de molts 
professionals de tots els àmbits de la societat 
ens va encoratjar en plani� car hàbits i rutines 
per seguir endavant. Crec oportú apro� tar 
per recordar l’esforç que durant molts anys 
ens ha demostrat el senyor Jordi Canals com 
a president del Casal. El fet que Jordi Canals 
fos membre del Consell Consultiu de la gent 
gran de l’Ajuntament de Rubí ens va permetre 
treballar una estratègia de futur que ha donat 
el seu fruit a principis del 2021.

Cal recordar que el 2019 fora una data de 
molta transcendència per dos motius especi-
als. Un, l’aprovació del Pla Estratègic de la 
Gent Gran aprovat pel ple de l’Ajuntament de 
Rubí, i l’altre, la participació de tres rubinencs 

com a delegats al Congrés Nacional de la gent 
Gran de tot Catalunya.

El fet d’haver col·laborat en les comissi-
ons de treball prèvies a la confecció del Pla 
estratègic de la Gent Gran de Rubí i haver 
participat en el Congrés Nacional ha condi-
cionat que l’actual president Rafael Rusiñol 
assolís el repte de recuperar el casal de la gent 
Gran en bene� ci de tots.

Actualment les persones grans estem 
molt actives, en part gràcies a la Jenifer Díaz, 
tècnica del Servei de Gent Gran Activa de 
l’Ajuntament de Rubí, estem començant 
a apro� tar la tecnologia per crear grups de 
treball via telemàtica, com els darrers vídeos 
amb aportacions de membres del Consell de 
la Gent Gran que estant molt actius desen-
volupant una activitat denominada memòria 
històrica de Rubí. A través de via telemàtica, 
la Neus Lozano va explicant contes impreg-
nats d’emocions, l’Albert Bové, del Casal de 
la Gent Gran i home d’una gran experiència 
en el món del teatre, ens explica les seves 
vivències, i en Tomàs Torra que manté la seva 
capacitat educativa en transmetre vivències de 
Rubí. Cal esmentar unes paraules de l’actual 
presidenta Rosa Maria Andrés, de l’Aula 

d’Extensió Universitària de Rubí: “Aprendre 
ens fa lliures”, i lliures i amb ganes d’aprendre 
dia a dia és com volem envellir.

Miquel Raso Serrano
President del Consell consultiu 

de la Gent Gran de Rubí

Ha mort Isidre Turu Munill
Ha mort el meu germà, l’Isidre Turu Munill, 
de 88 anys. Era de Terrassa i es va casar amb 
una pubilla de Rubí, amb la qual durant 61 
anys va fer créixer la família, amb � lls i nets, 
i també va contribuir a la millora de la ciutat. 
Tothom els coneixia, són els de Ca l’Eulàlia, 
els de la botiga del carrer Alfons Sala, al costat 
de la ferreteria Paloma, de la farmàcia...

Van vestir generacions de rubinencs, avis, 
pares, nets, venien vetes, � ls, cosien les carreres 
de les mitges... Eren bons botiguers. Ara s’ha 
acabat, ha mort en Turu.

No ha patit i en silenci ens ha dit adeu. 
Tots l’aprecien i la família no el plora, està se-
rena, dolguda per la mort d’una gran persona. 
I és així, era una gran persona. La família el 
perd i Rubí també. Estimava la ciutat i a tots 
els de Rubí. Penseu, ell ho fa des del cel.

Jordi Turu Munill

Vacunas y nacionalismos
No ha sido, ni es serio. Ha estado y está 
fuera de lugar… ¿Se sobreponen los intereses 
políticos a los sanitarios? Por supuesto que 
sí. Cada región española, es decir, cada Co-
munidad Autónoma, ha decidido sus pautas 
vacunales sobre el coronavirus gracias a que 
el Gobierno del Estado les ha dado carta 
blanca para poder mantenerse en el poder. 
Nos llenamos la boca de España y de Eu-
ropa (izquierdas y derechas), pero tenemos 
mucho que aprender, aquí en España, de las 
decisiones de muchos países de la Unión 
Europea como Francia, Italia y Alemania. 
Me explico: todas las decisiones sobre la pan-
demia en estos países citados anteriormente, 
las han tomado desde el Estado central, no 
como aquí en España. ¿Y la razón cuál es? 
Muy sencilla: para ellos es más importante 
el serio problema sanitario que el político y 
sus intereses de poder. Por eso, y por el bien 
de nuestra salud, el nacionalismo vacunal de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y 
León, Navarra, Cataluña, País Vasco, Anda-
lucía, Galicia, Cantabria, etc., ha sobrado y 
sigue sobrando.

José Antonio Ávila

Responsabilitat i participació
cap de setmana. I des del món local, alcaldes 
i alcaldesses reclamen criteris clars i únics en 
relació amb la suspensió o no d’activitats cul-
turals i associatives perquè no hi hagi dubtes 
al respecte, i també amb relació al tancament 
de places. També demanen més recursos pels 
centres d’atenció primària, saturats per les 
diagnosis de la covid. Esperem que el govern 
escolti aquestes reclamacions i que les noves 

restriccions, acompanyades per un nou esforç 
de responsabilitat de la ciutadania, funcionin 
i encara siguem a temps de recuperar una 
part de l’estiu.

D’altra banda, l’actualitat rubinenca 
també ha estat marcada per la participació 
ciutadana. En primer lloc, destacar les 118 
propostes que s’han recollit als Pressupostos 
Participatius d’enguany. Propostes que són 

un recull de les necessitats de la ciutat, per 
exemple, la millora de parcs, places i espai 
públic en general o més serveis d’oci i forma-
tius. També és molt interessant la proposta 
del grup La Riera que volem, format per 
rubinencs de diverses especialitats tècniques 
han treballat una proposta per millorar i 
apro� tar per al gaudí de la ciutadania la riera. 
No només cal valorar l’interès i l’esforç del 
grup sinó que la proposta per crear un parc es 
construeixi al voltant del curs � uvial un parc 
de 200.000 m2, és molt interessant. L’executiu 
local també hauria de prendre nota de les 
aportacions ciutadanes.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

Amb la col·laboració:
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EDITORIAL

Cartes de la Ciutadania

El Tuit de la setmana                     13 de juliol

Joaquin Gracia Casas
@JoaquinGraciaCa

Alguien consigue ir a 20 o 30 kms x h.? Pues a mi me 
han dicho de todo o me empujan y ademas veo el 
autobús a 60 kms x h. Bon dia. #nocomento #rubicity 
@AjRubi @DiarideRubi @totrubi @rubifotoquejas 
@rubitv_cat @radiorubi997fm @RubiMAmbiente  
@rubinet 
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Ja has visitat la NOVA
web del Diari de Rubí?

Gaudeix del nou disseny
des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament
amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

Més interactiva que mai
interactua amb la comunitat de Rubí

www.diariderubi.com

Descarrega 

 el PDF 

cada setmana i 

subscriu-te 

per rebre totes

 les novetats

de Rubí

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí
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Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Reparación y venta de todo 
tipo de equipos informáticos ¡Infórmate!

www.informaticarubi.com
C/ Àngel Guimerà, 4 - Rubí | 93 179 35 49 - 605 600 583

LITERATURA

Manuel Álvarez publica 
‘La revolución de los menos’

Portada de ‘La revolución de los menos’, publicada per l’editorial 
Avant. 

REDACCIÓ

L’escriptor rubinenc Ma-
nuel Álvarez ha publicat la 
novel·la La revolución de los 
menos. Es tracta d’una obra 

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

MÚSICA

Coldplay grava 
un videoclip a les 
piscines de Castellnou

La banda britànica Cold-
play ha estat rodant un 
videoclip a Rubí, concre-
tament a les abandonades 
piscines de Castellnou. 
Durant tot el passat dijous 
i fi ns a altes hores de la ma-
� nada, hi va haver muntat 
un important set de rodat-
ge, amb grues i drons, per 
tal de rodar un vídeo de la 
banda musical.

Ara caldrà esperar a 
la publicació del videoclip 
per veure el resultat de la 
gravació, que ha comptat 
almenys amb la presència 
del cantant, Chris Mar� n, 
segons han explicat veïns 

de la zona que es van po-
der apropar.

La piscina de Caste-
llnou és escenari habitual 
d’importants rodatges per 
les seves dimensions i pel 
seu estat d’abandonament, 
d’un es� l molt urbà, ja que 
està ple de grafi ts. Sak Noel 
i Sean Paul van gravar el 
2016 el videoclip del tema 
‘Trumpets’ i Nike va rodar 
un anunci amb Ronaldinho 
com a protagonista. La 
marca esportiva va tor-
nar a les piscines el 2019 
amb un vídeo promocional 
d’unes saba� lles, a càrrec 
de l’ar� sta Spok. / DdR

Les an� gues piscines de Castellnou van transformar-se en l’es-
cenari d’un videoclip de Coldplay. / Cedida

L’Ateneu ha previst per 
a aquest mes de juliol 
una programació que 
inclou tastets dels seus 
cursos habituals, ac� vi-
tats familiars i una gran 
diversitat d’espectacles. 
Les inscripcions per po-
der-hi assis� r es poden 
fer encara a través de 
la pàgina web cursos.
ajuntamentrubi.cat o bé 
de manera presencial a 
l’equipament.

Una de les propos-
tes destacades dins la 
programació d’es� u és 
el cicle de concerts de 
cantautores vinculat a 
l’activitat Feminisme 
Interseccional. Patrycia, 
una cantant i composi-
tora que va escriure el 
seu primer tema amb 
només set anys, va ser 
l’encarregada d’inau-
gurar el cicle, que va 
continuar amb el con-
cert d’Alba Mirás, el 15 
de juliol.

Dins la proposta Fe-
minisme Interseccional, 
també s’ha programat 
l’obra de teatre ‘Los 
hombres blancos de-
ben morir’, que � ndrà 
lloc el 23 de juliol a les 
20.30 h.

També hi ha places 
disponibles per a altres 
espectacles programats 
durant aquest mes. És el 
cas d’ESE Tango (16 de 
juliol), on Vuit Temps ret 
homenatge al músic As-
tor Piazzolla coincidint 
també amb els cent anys 
del seu naixement.

Pel que fa a la res-
ta d’activitats, només 
es mantenen obertes 
les inscripcions per a 
l’espectacle de teatre 
familiar Cuac (20 de 
juliol). A excepció dels 
tastets forma� us, totes 
les ac� vitats són d’accés 
gratuït. / DdR

L’Ateneu acull 
diverses 
ac� vitats per 
tots els públics 
durant el juliol

CINE

EQUIPAMENT

que transcorre al Vallès 
Occidental entre el 1947 i el 
1973 i que explica la lluita 
d’aquells que van combatre 
el franquisme fi ns al fi nal de 
la dictadura. El personatge 

principal és Lluís, que anirà 
recopilant històries de llui-
tadors, inclús a l’estranger, 
de persones que van llui-
tar per l’escola pública, el 
treball digne, un habitatge 
assequible, un sindicat de 
classe, per la democràcia 
i la república. El pròleg del 
llibre està escrit per Mar� n 
Pretel, un reconegut líder 
sindicalista de Rubí.

Manuel Álvarez, que 
té 71 anys i va arribar a 
Rubí amb 15 provinent de 
Lanjarón, a Granada, ha 
publicat nou llibres, dels 
quals tres els ha presentat 
a la ciutat. A més, des del 
1998 par� cipa en la Festa 
de la Poesia i col·labora 
amb altres autors en revis-
tes des del 17974.

La revolución de los 
menos es pot comprar a la 
llibreria El Racó del Llibre 
i també posant-se en con-
tacte amb l’autor a través 
del telèfon 660806286 o 
el correu electrònic ccon-
tero@gmail.com. Manuel 
Álvarez té previst presentar 
el seu darrer llibre a Rubí en 
els propers dies.

La Sala projectarà la 
pel·lícula ‘No matarás’
El Cicle Gaudí torna al teatre municipal La Sala amb la pro-
jecció del fi lm No matarás, una pel·lícula de David Victori 
amb Mario Casas i Milena Smit com a protagonistes. No 
matarás és un thriller que explica la història d’un jove 
que ha dedicat els darrers anys de la seva vida a cuidar 
del seu pare malalt. Quan 
aquest mor, decideix em-
prendre un viatge, però 
es creuarà amb una dona 
inquietant. La projec-
ció de la pel·lícula serà 
aquest divendres a les 
20 h a La Sala. El preu és 
de 4,50 euros i de 3 amb 
descompte. / DdR Fotograma del fi lm.

El rubinenc Xavier Majó escriu 
‘Celia’, la seva primera novel·la
El jove rubinenc Xavier Majó ha publicat el seu 
primer llibre: Celia. Es tracta d’una novel·la 
negra en què un jove detec� u intenta resol-
dre uns assassinats múl� ples mentre ha de 
superar els seus propis fantasmes i intentar 
mantenir a ratlla la seva bogeria. 

El llibre, que ha estat publicat per l’edi-
torial Adarve, està ambientat a la ciutat de 
Rubí.

Majó, de 21 anys i que actualment és estu-
diant a la Universitat de Barcelona, inicia amb 
Celia la seva carrera literària. Segons explica 
el mateix autor, és un lector voraç de novel·la 
negra i el seu principal referent literari és J. 
D. Barker, un autor nord-americà de llibres 
de suspens.

Inicialment, Majó va començar a escriure 
poesia i textos crí� cs, però quan va acabar la 
secundària es va centrar especialment en la 
narra� va. / DdR Portada de ‘Celia’. 
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Els curts ‘Selec� on Process’, ‘Tu úl� mo día 
en la Tierra’ i ‘RIP’, guanyadors de l’Infest 
LARA LÓPEZ

L’amfi teatre del Castell va 
acollir el passat cap de 
setmana per segon any con-
secu� u l’Infest, el Fes� val 
Internacional de Curtme-
tratges de Ciència-ficció, 
Terror i Freak de Rubí. Les 
nits de dijous (Premis Ar-
kam), divendres i dissabte, 
més de 1.200 espectadors 
van gaudir de projeccions 
de cinema nacional i inter-
nacional durant la 6a edició 
de l’Infest i la 3a dels Premis 
Arkam.

L’aforament del fes� val 
ha estat limitat a un 30% 
a causa de les actuals res-
triccions sanitàries, amb 
un màxim de 499 persones 
per dia. Més de 200 perso-
nes van assis� r als Premis 
Arkam, mentre que l’Infest 
va tornar a ser tot un èxit, 
amb entrades esgotades 
per divendres i dissabte.

Els dos premis del jurat 
de l’Infest es van lliurar a 
‘Selec� on Process’, de Car-
la Pereira (1r premi) i ‘Tu 
úl� mo día en la � erra’ de 
Marc Mar� nez (2n premi), 
mentre el premi del públic, 
decidit per votació en línia, 
ha estat per ‘RIP’, de Caye 
Casas i Albert Pintó.

‘Selec� on Process’ és un 
curt de producció espanyo-
la, realitzat en stop-mo� on 
amb una animació amb 
molta personalitat, sobre 
la història d’un gat en una 
entrevista de treball on tres 
ratolins avaluen les seves 
ap� tuds.

‘Tu úl� mo día en la � er-
ra’, obra del director de l’ori-
ginal ‘Caracaballo’, segon 
premi de la primera edició 
de l’Infest, ha aconseguit el 
premi a quasi millor curt. El 
curt està protagonitzat per 
un ‘caraguineu’ que viatja 
al passat gràcies als serveis 
d’una empresa per salvar la 
seva dona del des�  que l’es-
pera. Una història complexa 
amb girs interessants que 
convida a la refl exió.

El guanyador del premi 
del públic, ‘RIP’, és una 
macabra i divertidíssima 
història sobre una dona 
que prepara el funeral del 
seu marit 48 hores abans 
de la seva mort, una trama 
surrealista, protagonitzada 

CINEMA

per Itziar Castro i Josep Ma-
ria Riera, que traspassa els 
límits de la racionalitat i el 
seny dels protagonistes per 
tal de quedar bé amb els 
assistents a la cerimònia.

Imanol Fernández, coor-
ganitzador i una de les cu-

ques de l’Infest, afi rma que 
el fes� val ha estat enguany 
més internacional que mai, 
amb 350 curts presentats 
procedents de tots els con-
� nents –fi ns i tot de països 
com Indonèsia, Austràlia o 
Argen� na– i 12 pel·lícules 
estrangeres entre les selec-
cionades.

El fes� val de curtmetrat-
ges ha comptat en aquesta 
ocasió amb un jurat de luxe: 
el televisiu actor Octavi 

Pujades, el director de la 
sèrie de Ne� lix ‘Sky Rojo’ 
i la pel·lícula ‘No mataràs’, 
David Victori, i les ‘Bloody 
Girls’, un duet de crí� ques 
de cinema amb perspec� va 
de gènere. “Amb el pas de 
les sis edicions cada vega-
da és més fàcil aconseguir 
un jurat més potent i que 
professionals del món del 
cinema i la televisió es� guin 
disposats a col·laborar amb 
nosaltres. Els membres del 
jurat d’enguany han estat 
molt macos i entregats”, 
afi rma Fernández.

Una desena de perso-
nes formen part de l’or-
ganització de l’Infest, que 
treballen durant tot l’any 
per fer possible aquest es-
deveniment. Aquesta edició 
ha estat complicada per la 
covid, que ha afectat part 
de l’equip de l’Infest. “A uns 
dies de celebrar-se el fes� -
val, tres membres de l’equip 
es van haver d’aïllar per la 

Una de les cuques que va presentar l’Infest, amb el jurat dels premis. / L.L.

660 642 232 
Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ

reparallar@gmail.com

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis

per a la seva llar

Les seves
reparacions

domèstiques 
en bones mans

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

%
GARANTIA

100

covid i hem comptat amb 
l’ajuda de molts amics que 
ens han donat un cop de 
mà, sense ells hauria estat 
impossible”, expliquen des 
de l’organització.

A causa de la pandè-
mia, l’esdeveniment es va 
traslladar a l’amfiteatre 
del Castell per qüestions 
de seguretat, després de 
celebrar-se quatre anys al 
Celler. “Tant el públic com 
l’organització estem molt 
contents amb l’espai i ens 
agradaria continuar allà. 
Teníem pensat moure el 
festival a un espai més 
gran, així que segurament 
repe� rem al Castell per les 
properes edicions”, senten-
cia Fernández.

Premis Arkam, els millors 
projectes audiovisuals del 
Vallès
A diferència de l’Infest, els 
Premis Arkam donen cabu-
da a tota mena de projectes 

audiovisual (documental, 
curt, videoclip, llargme-
tratge de ficció, etc.) per 
donar reconeixement a les 
produccions vallesanes. Als 
Premis Arkam, celebrats el 

dijous, es van presentar una 
vintena de projectes, entre 
els quals els organitzadors 
van seleccionar sis fina-
listes. El jurat, format per 
professionals dels mitjans 

de comunicació, publicitat i 
cinema, van votar com a mi-
llor audiovisual a ‘La doctri-
na de las pelotas asesinas’, 
curtmetratge d’animació 
i crí� ca social d’Ales Payá 
i Javier Ojeda, de Barberà 
del Vallès.

Entre les altres obres 
nominades, hi havia quatre 
projectes rubinencs: el curt 
experimental ‘Ara Crema’ 
de Núria Gascón; ‘Vimana’, 
comèdia sci-fi  d’Oscar Ce-
rezo; el documental ‘Pau-
la’, de Laia Pineda; i ‘The 
seed’, videodansa de San-
� ago Granizal, de l’Escola 
8 Temps.

Al fes� val, s’han 
presentat més 
de 350 curts 

d’arreu del món

‘La doctrina de las 
pelotas asesinas’ 

guanya el 
Premi Arkam

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 
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Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL

EMPRENDEDORES / START-UP

C/ VICTOR CATALÀ S/N - 936 978 961
08191 RUBÍ

C/ CAL GERRER, 4 1º 3ª - 936 779 646
08191 RUBÍ

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

AGENDA
CULTURAL

DIVENDRES 16 DE JULIOL

-Arts&Cra� s Street Fes� val
A les 9h a la Merceria Mercè-
Tot Labors. 

-Taller de K-pop
A les 18 h a la Biblioteca. 

-Cine: ‘No matarás’
A les 20 h a La Sala. Preu: 
4,5€|3.

Concert d’Alba Miras
Cicle cantautores. A les 

-Foto Viva
Repàs fotogràfi c a la histò-
ria de la Festa Major. Fins 
al 15 de juliol a la Bibliote-
ca. Org.: Grup Fotogràfi c 
El Gra.

-La moto catalana: Histò-
ria d’una indústria capda-
vantera
Al Castell fins al 19 de 
setembre.

-Màscares
Exposició de l’escultor 

Xavier Costa. Fins al 18 
de juliol.
-Amb mans de dona
Cicle d’exposicions al 
CRAC. Fins al 31 d’agost.

-Educant la mirada
Mostra de fotografies al 
Celler. 

-El silenci
Exposició de l’Espai d’Art 
del Servei de Rehabilitació 
Comunitària. Fins al 30 de 
juliol a la Biblioteca.

EXPOSICIONS

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

L’atleta de la UAR David Jimé-
nez s’ha proclamat campió 
d’Espanya en el 4x100 m 
mixt amb la selecció ca-
talana. David Jiménez va 
compar� r posta en aquesta 
competició amb els altres 
velocistes: Bernat Canet, 
Cris� na Lara i Anna Monso. 
El quartet va aconseguir tra-
vessar la línia amb el millor 
temps, 43.02.

Campionat de Catalunya 
Sub-18
Diversos atletes de la Unió 
Atlè� ca Rubí van par� cipar 
en el Campionat de Cata-
lunya Sub-18, que va tenir 
lloc a les pistes d’atle� sme 
de Granollers. En la jornada 
ma� nal, Laia Areste va que-
dar en novena posició en 
llançament de disc, a només 
49 cm de la millor llançadora. 
Violeta Vilches també va ser 
novena en els 400 m llisos 
amb un registre d’1.04.18 i 

David Jiménez es proclama campió 
d’Espanya en el 4x100 m mixte 

David Jiménez, a l’esquerra, amb l’equip del 4x100 m. / Cedida

en llançament de martell, Lu-
cia Velázquez va ser desena 
amb 35.60 cm.

A la jornada de tarda, 
Ona Gombau va ser novena 
en llançament de javelina, 
amb una marca de 21.87 
cm, i en els 200 m llisos va 

ser desena amb 28.18. H.G. 
va quedar en onzena posició 
amb 23.86 en els 200 m 
llisos. Per úl� m, Gombau i 
Vilches van quedar en ca-
torzena i quinzena posició 
respec� vament en els 100 
m tanques. / UAR

FUTBOL | INSTAL·LACIONS

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha 
reunit amb els represen-
tants de l’Escola de Futbol 
Can Mir per explicar-los en 
què consisteix la remode-
lació de la zona espor� va 
de Can Mir. Es tracta d’una 
inversió de 3,7 milions d’eu-
ros en què es preveu la 
construcció de pistes de 
pàdel i una coberta a la 

Inversió per fer pistes de pàdel i una 
coberta a la zona espor� va de Can Mir

pista poliespor� va. “Tenim 
el compromís d’inver� r en 
equipaments a les urbanit-
zacions, ja que són zones on 
hi ha cert dèfi cit d’aquest 
tipus d’instal·lacions”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, que també ha 
subratllat el seu compromís 
amb el club, “que fa una 
important tasca espor� va 
a la ciutat”. 

La remodelació de les 

instal·lacions es desplegarà 
en diferents fases i  té per 
objectiu donar resposta 
a les necessitats del club 
i també dels veïns de la 
urbanització. 

Està previst construir 
una coberta a l’actual pista 
poliesportiva, l’ampliació 
de l’edifici existent, amb 
més ves� dors, un espai de 
centre cívic i una zona de 
restauració. 

Es construiran pistes 
de pàdel i l’actual camp 
de terra de futbol 7 es 
conver� rà en un camp re-
glamentari de futbol 11. A 
més, s’adequarà una zona 
d’aparcament a l’interior 
de la parcel·la.

Durant el 2021, es licita-
rà la redacció del projecte 
de la coberta i està previst 
que es construeixi durant el 
2022. La resta d’obres pre-
vistes es podrien executar 
durant el 2023.

El camp de futbol 7 serà un camp de futbol 11. / Cedida

20.30 h a l’Ateneu. 

DISSABTE 17 DE JULIOL

-La Trocalleria
A les 10.30 ha la rambla del 
Ferrocarril. 

-Vermut musical 
A les 12 h al CRAC.

DILLUNS 19 DE JULIOL

-El Vein�  sona!
A les 19 h a la pl. Vint-i-cinc 
de Setembre. 

DIMARTS 20 DE JULIOL

-Taller d’skate
A les 18 h a l’skatepark. Col-
labora: La Skateboarding 
Rubí.

-Taller de fotografi a amb el 
teu mòbil
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas.

-Teatre familiar: ‘Cuac’
A les 19 h a l’Ateneu. A càrrec 
de la cia. Txo Teatre. Per a 
majors de 2 anys.

DIMECRES 21 DE JULIOL

-Dimecres manetes
Servei d’autoreparació de 
petits aparells elèctrics i 

electrònics. 
A les 18 h a l’Ateneu. Inscrip-
ció prèvia. 

-Taller de pa� natge
A les 18 h a la rotonda del 
polígon de La Llana. 

-Taller d’informà� c
A les 18 h a l’Espai Jove Torre 
Bassas.

DIJOUS 22 DE JULIOL

-Jocs infan� ls a les places
A les 17 a la pl. Cons� tució. 

-Taller d’informà� ca
A les 18 h a la Torre Bassas. 
Inscripció prèvia.
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     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.
PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

HOQUEI HERBA | OLIMPÍADES

La jugadora rubinenca Xan-
tal Giné no té garantida 
una plaça als Jocs Olímpics 
de Tòquio amb la selecció 
d’hoquei herba. La jugadora 
del Reial Club de Polo de 
Barcelona és una de les dues 
suplents de la convocatòria 
d’Adrian Locke, seleccio-
nador nacional. Giné, que 
sí que va par� cipar en les 
Olimpíades de Rio de Janei-
ro 2016, només par� ciparà 

en aquests jocs en cas d’una 
baixa d’úl� ma hora per lesió 
d’alguna de les seves com-
panyes.

En el campionat d’Euro-
pa d’hoquei herba, celebrat 
al juny a Amsterdam, als 
Països Baixos, la selecció 
espanyola, amb Giné a les 
seves fi les, va aconseguir la 
medalla de bronze. Als dar-
rers Jocs Olímpics, Espanya 
va quedar en vuitè lloc.

Xantal Giné és jugadora 
reserva per les Olimpíades

WATERPOLO | OLIMPÍADES

REDACCIÓ

Dues waterpolistes rubinen-
ques, Elena Ruiz i Bea Or� z, 
estaran a la cita olímpica de 
Tòquio, que arrencarà el 23 
de juliol fi ns al 8 d’agost. El 
seleccionador espanyol Miki 
Oca ha decidit incloure a la 
llista defi ni� va la jove pro-
mesa Elena Ruiz, jugadora 
del CN Rubí, que debutarà a 
les Olimpíades sense haver 
jugat cap gran compe� ció 
amb Espanya. Una oportuni-

tat única per la jugadora de 
Rubí, que ha estat la segona 
màxima golejadora a Divisió 
d’Honor amb 54 gols.

Entre les tretze juga-
dores citades per anar a 
les Olimpíades no hi falta 
una altra rubinenca, Bea 
Or� z. Formada al CN Rubí, 
actualment forma part de 
les files del CN Terrassa, 
després d’anys compe� nt al 
CN Sabadell. Or� z és una de 
les grans fi gures d’aquesta 
selecció, que està cridada 

a fer grans coses al Japó. 
Per Bea Or� z, aquesta serà 
la segona vegada que par-
� cipa en els Jocs Olímpics, 
ja que Rio de Janeiro va ser 
el segon torneig ofi cial que 
va disputar amb la selecció. 
En aquella ocasió, Espanya 
no va poder passar del cin-
què lloc després de quedar 
eliminada a quarts de fi nal 
per la selecció russa, que 
va quedar tercera. Des del 
2016 fi ns ara, el combinat 
de Miki Oca ha quedat sub-

campió al Mundial del 2019 
i campió d’Europa el 2020 i 
per tant és un dels equips 
favorits per guanyar l’or 
olímpic.

Abans de viatjar al Japó, 
les tretze jugadores convo-
cades han estat entrenant 
aquesta setmana al CAR 
de Sant Cugat. La selecció 
espanyola debutarà el 24 
de juliol contra Sud-àfrica i 
s’haurà d’enfrontar al Cana-
dà el 26 de juliol i a Austràlia 
el 30 de juliol.

Les rubinenques Elena Ruiz i Bea Or� z 
par� ciparan als Jocs Olímpics de Tòquio

Bea Or� z disputarà els seus segons Jocs Olímpics. / Cedida

FUTBOL CAMINANT | TORNEIG

El CD Torpedo guanya el Torneig Solidari 
Internacional de Futbol Caminant

La joveníssima Elena Ruiz és una de les novetats. / Cedida

La rubinenca Xantal Giné anirà a Tòquio en cas de lesió d’alguna de 
les jugadores convocades. / Cedida

PERE COMELLAS

El CD Torpedo-1960, format 
per jugadors actualment 
veterans i fundat per una 
generació emblemàtica 
de futbolistes de Rubí, ha 
guanyat el I Torneig Solidari 
de Wabol-Futbol Caminant 
Internacional 2021.

El 8 de juliol, el Torpe-
do va disputar la darrera 
jornada de la lliga contra el 
Barcelona Caminants, par� t 

que va guanyar 2-1, amb 
gols de Sagrado i Neyra. El 
duel va ser molt disputat, 
contra jugadors de gran 
qualitat, com Sánchez, Ar-
chibald, Torcal, Kocsis i 
Kubala.

El Torpedo, amb el seu 
joc rocós, va saber defen-
sivament donar la cara en 
tot moment i va guanyar el 
campionat amb 15 punts, 
tres més que el Barcelona 
Caminants.

El Torpedo ha disputat 
el torneig amb jugadors 
veterans molt destacats a 
les seves fi les com Morón, 
el mexicà Neyra, Sagrado, 
Cas� llo, Tony Fache�   i el 
porter Domenech. L’equip 
ha aconseguit 22 gols i no-
més n’ha encaixat dos.

A banda de l’equip, els 
fundadors del Torpedo i 
alguns acompanyants van 
assis� r al par� t portant la 
bandera representa� va. Plan� lla del CD Torpedo-1960 i el banderer, Ramon Domingo. / Cedida
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