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«La vida és simple, però insis�m a fer-la complicada» (Confuci, pensador xinès).
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Durant el 2020 es van realitzar
109 desnonaments a la ciutat
L’Informe d’habitatge de l’Observatori Comarcal evidencia noves
situacions de vulnerabilitat residencial provocades per la pandèmia
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Re�rades les
úl�mes plaques
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la ciutat

Rubí es dota
amb una guia
per combatre el
maltractament
a la gent gran
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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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C/ Càceres s/n, 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75 | www.fontdelferro.org

Divendres, 23 de juliol de 2021
ACTUALITAT
2
Més mesures per protegir Més casos posi�us, 21 ingressats i 2 defuncions
les residències de gent
més,
les
úl�
mes
dades
de
la
Covid-19
gran en la nova onada
REDACCIÓ

En l’actual situació epidemiològica d’augment d’incidència en les diferents
cohorts d’edat, els departaments de Salut i Drets
socials de la Generalitat han
decidit reforçar les mesures
de protecció a les residències. En aquest sen�t, s’incrementen d’una a tres les PCR
setmanals als professionals
no vacunats. Pel que fa
als professionals vacunats,
se’ls hi farà una PCR per

situacions en les quals una
residència afectada per un
brot �ngui diﬁcultats en sectoritzar els espais i s’hagi de
traslladar als residents.
Finalment, es realitzarà
un TAR a tots aquells professionals que de forma
esporàdica entren a les
residències (professionals
de perruqueria, podologia,
voluntaris, etc.) així com
a totes les persones que
vinguin a recollir a un familiar per fer una sor�da del
centre residencial.

Professionals d’una residència local, en una imatge d’arxiu. / Arxiu

setmana.
El nou document també
contempla disminuir de 2
a 3 el nombre de visitants
simultanis, que hauran de
realitzar-se un test ràpid
d’antígens (TAR) i seguir
les normes de protecció
habituals durant la visita. El
protocol també recomana
que les visites als residents
les facin preferentment
persones vacunades.
En paral·lel també s’augmenta de 200 a 300 el nombre de places de recurs disponibles per tal que es�guin
disponibles per eventuals

El document ha entrat en
vigor aquest dimarts.
Situació a les residències
Del total de 1.028 residències de tot Catalunya només
31 centres (el 3,01%) estan
en color vermell, això és,
amb casos ac�us de COVD19, aparició de nous casos i
brot en inves�gació.
Per contra, 885 centres (el
86,08%) es troben sense
cap cas de COVID-19. La
resta de centres, el 10,89%
presenten casos positius,
però el brot es considera
controlat.

REDACCIÓ

Durant la darrera setmana,
la incidència de la covid ha
millorat molt lleugerament
a la ciutat, però les dades
continuen sent molt elevades i preocupants. El risc
de rebrot, segons el Departament de Salut de la Generalitat, és de 1.398, més
que la setmana passada
quan la dada era de 1.251 i
la velocitat de reproducció
de la malal�a es manté per
sobre de l’1.
Durant els úl�ms dies,
s’han realitzat 2.226 proves
PCR i 1.122 test d’an�gens.
D’aquestes proves, 569 han
estat posi�ves. La mitjana
d’edat de les persones contagiades és de 31 anys i un
51,55% són dones. Des de
l’inici de la pandèmia, s’han
contagiat 8.470 rubinencs
i rubinenques de forma
oﬁcial.
A més dels nous casos,
cal destacar que actualment hi ha 21 persones
ingressades per covid-19 als
hospitals de referència de
la ciutat, dels quals 3 estan

Divendres passat, més de 800 persones van poder vacunar-se en una unitat mòbil que es va instal·lar
tot el dia a l’antorn de l’An�ga Estació. / C.B.

a la Unitat de Cures Intensives (UCI). En els darrers
dies, també s’han produït
dues noves defuncions per
coronavirus. L’epidèmia s’ha
emportat la vida de 186
veïns i veïnes de Rubí.
Pel que fa a la campanya
de vacunació, Rubí compta
amb prop del 60% de la

població amb almenys una
dosi i el 50% dels rubinencs
amb la pauta completa. Cal
assenyalar que divendres
passat, més de 800 rubinencs van rebre la vacuna
de Janssen en la unitat de
vacunació mòbil sense cita
prèvia que es va instal·lar
davant l’An�ga Estació.

Al conjunt de Catalunya
les dades són ara molt similars a les que presenta Rubí,
amb un risc de rebrot just
per sota d’un punt, però la
pressió hospitalària sí que
puja. Hi ha 1.938 pacients
ingressats i 440 a l’UCI,
el doble que la setmana
passada.

Es mantenen les restriccions i es recomana reduir
la interacció social i limitar-la al grup bombolla
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya
ha demanat al Tribunal Superior de Jus�cia de Catalunya (TSJC) allargar les restriccions actualment vigents. Si
el TSJC ho valida, con�nuarà
vigent el toc de queda entre
la una de la ma�nada i les sis
del ma�, així com la resta de
restriccions que es van imposar divendres passat per

intentar controlar l’expansió
del coronavirus.
El govern català ha canviat el llistat de municipis
amb toc de queda en funció de la incidència i ara el
planteja en un total de 165
municipis, entre els quals es
manté Rubí.
A més, segueix vigent
la limitació de les trobades
socials a un màxim de deu
persones, excepte convi-

Ya tenemos la nueva temporada
Primavera - Verano
c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

vents, i no es pot menjar
ni beure en grup en espais
públics habilitats.
L’horari de restauració és
ﬁns a les 0.30 h i la mascareta serà obligatòria mentre
no es menja o es beu.
En l’àmbit de la cultura,
els esdeveniments han de
ser amb el públic assegut,
sense ball, amb mascareta i
amb un horari màxim ﬁns a
les 0.30 h.

L’oci nocturn es limita a
l’exterior i a terrasses, sense
ball, amb grups màxim de
deu persones i amb horari
ﬁns a les 0.30 h.
A més, con�nua vigent
l’obligatorietat d’usar la
mascareta en espais exteriors si no es pot mantenir la
distància de seguretat i les
recomanacions d’higiene
de mans o ús de gels hidroalcohòlics.

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.
Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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Els rubinencs des�nen més de la meitat del
seu sou a fer front al pagament del lloguer
REDACCIÓ

L’informe sobre habitatge
elaborat per l’Observatori
Comarcal ha posat en relleu
noves situacions de vulnerabilitat residencial provocades per la pandèmia. Una
de les dades de l’informe és
que ela població rubinenca
destina més de la meitat
del sou (51,5%) a pagar el
lloguer del pis.
Aquestes dades, que
són prèvies a la pandèmia
(2018), avaluen l’esforç econòmic per accedir a un habitatge de lloguer calculant
la proporció dels ingressos
bruts que des�na una persona a fer front al lloguer.
Només cinc municipis
de la comarca des�nen més
de la meitat del sou en el
lloguer. A més de Rubí, hi ha
Sant Cugat del Vallès (57%),
Vacarisses (53,4%), Barberà
del Vallès (51,3%) i PalauSolità i Plegamans (51%).
Pel que fa a les persones propietàries amb

Des del 2013
ﬁns a l’any passat,
s’han executat
a la nostra
ciutat 2.652
desnonaments

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes socials. / Arxiu

hipoteques a Rubí, aquests
destinen un 33,7% dels
seus ingressos a pagar
la hipoteca. És una xifra
lleugerament superior a la
del conjunt de la comarca
que és del 29,3%, però per
sota de l’índex provincial

(36,9%). Els municipis de
la comarca on els seus residents han de fer un major
esforç econòmic per pagar
la hipoteca són Ripollet, que
se situa per sobre del 40%
dels ingressos per pagar
el crèdit, Sant Cugat, amb

un 39,6%, i Cerdanyola del
Vallès (38,5%).
109 desnonaments
Una altra dada destacada
de l’informe fa referència al
nombre de desnonaments.
Les mesures que es van

aplicar el 2020 per aturar
els desnonaments durant
l’estat d’alarma van permetre reduir la xifra de llançaments en un 59% respecte a
l’any anterior a la comarca,
on es van produir l’any passat 636 desnonaments.
Un 70,8% d’aquests
llançaments han estat per
impagaments de lloguer,
mentre que un 20,4% han
estat motivats per execucions hipotecàries i un
8,8% per altres causes com
ocupacions d’habitatges o
qües�ons derivades del dret
de família. A Rubí, es van
registrar 109 llançaments,
un 60,2% menys que en
2019, quan es van executar

274 desnonaments. Des
del 2013 ﬁns a l’any passat,
a Rubí s’han produït 2.652
desnonaments.
També destaca de l’informe la dada sobre els
pisos de protecció oﬁcial. A
la nostra ciutat només s’han
construït 2 habitatges de
protecció oﬁcial entre 2017
i 2020.

LOCAL DE ALQUILER
SITUADO EN ZONA
MERCADO/PROGRESO
Muy cerca de la estación.
Ideal cualquier actividad.
No salida de humos.
Sup. 118m2. Fachada 7m.
Profundidad de 15m.

ALQUILER:

650€/mes
Ref. 12532/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

L’Ajuntament planteja a la Mesa pel
Dret a l’Habitatge un nou model de
funcionament d’aquest òrgan
REDACCIÓ

Responsables del servei
d’Habitatge de l’Ajuntament
han presentat la proposta
de replantejament i nou
funcionament de la Mesa
pel Dret a l’Habitatge en el
marc de la darrera reunió de
seguiment d’aquest òrgan de
par�cipació. L’aprovació de
la proposta s’ha emplaçat a
la següent sessió de la Mesa,
amb l’objec�u que el Consistori pugui realitzar una
ronda de trobades amb les
diferents en�tats socials que
la conformen i que no han
pogut assis�r a la trobada.
L’aprovació deﬁni�va del
Pla Local d’Habitatge 20212027 ha donat lloc a iniciar
un procés de reﬂexió i debat
al voltant de les competències i el funcionament que ﬁns
avui ha realitzat la Mesa pel
Dret a l’Habitatge.
Paral·lelament, i segons
ha explicat la regidora del
servei d’Habitatge, Ànnia
Garcia, “la proposta de re-

forma dona resposta a les
demandes fetes per part
de diferents membres de
la Mesa”, que consideraven
que s’havia conver�t en un
espai on els representants
del govern municipal i els
tècnics exposaven dades i
informació i trobaven a faltar
el debat de temes concrets.
En aquest sen�t, la proposta presentada té per
objec�u “dinamitzar el funcionament de la Mesa perquè
millori la seva u�litat com a
òrgan participatiu, proposi�u i de seguiment de les
polí�ques d’habitatge a la
ciutat”.
Per modificar el reglament de la Mesa cal l’aprovació per majoria simple,
amb la par�cipació almenys
de la meitat dels membres.
Amb l’objec�u d’aconseguir
el màxim consens, s’ha optat
per posposar l’aprovació i
fer la votació a la següent
reunió, després de fer una
ronda de contactes amb les
diferents en�tats socials que

integren aquest òrgan.
D’altra banda, durant la
darrera sessió, la regidora
ha donat a conèixer als i les
assistents l’aprovació per
part del Ple de la renovació
de la declaració de Rubí com
a àrea de mercat tens d’habitatge, en compliment de
la llei 11/2020 de 18 de setembre, de mesures urgents
en matèria de contenció de
rendes en els contractes
d’arrendament d’habitatge.
A més de la contenció
dels preus de les rendes de
lloguer, gràcies a aquesta
llei, PROURSA ha denunciat
davant l’Agència de Consum
de Catalunya l’incompliment
de diversos portals immobiliaris de l’obligació d’informar
sobre l’índex de referència
de preus de lloguer de la
Generalitat.
Per úl�m, s’han exposat
les xifres provisionals de les
sol·licituds d’ajuts al lloguer
que convoca l’Agència de
l’Habitatge, amb recursos
de l’estat.
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Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Re�ren les úl�mes
plaques amb simbologia
franquista de la ciutat
L’Ajuntament de Rubí va
re�rar dijous de la setmana
passada les darreres plaques amb simbologia franquista que encara quedaven
en un total d’onze ediﬁcis
d’habitatges de la ciutat.
Fa uns mesos, el Consistori
va enviar una carta a les
comunitats de propieta-

Rubí disposava de 36
plaques amb simbologia
franquista ubicades en ediﬁcis d’habitatges. La majoria
van ser subs�tuïdes el 2012,
però encara en quedaven
algunes als carrers de Lumière, Miquel Servet, Lluís
Ribas, Joan Maragall i Primer
de Maig, que ara ja han

Les plaques se subs�tueixen per altres on s’informa que l’ediﬁci va
ser construït en règim de protecció oﬁcial. / Ajuntament de Rubí

ris afectades anunciant-los
la voluntat de substituir
aquests elements per altres
plaques on s’informa que
l’ediﬁci va ser construït en
règim de protecció oﬁcial.
Aquest canvi dona compliment a la Llei de memòria
històrica, segons la qual les
administracions públiques
han de prendre les mesures
oportunes per a la re�rada
d’escuts, insígnies, plaques
i altres objectes o mencions
commemora�ves d’exaltació personal o col·lec�va de
la sublevació militar, de la
Guerra civil i de la repressió
de la dictadura.

estat subs�tuïdes per altres
dis�n�us merament iden�ﬁca�us, sense cap cost per
al veïnat.
La retirada d’aquestes
plaques és un dels compromisos adoptats per la Taula
local de la memòria històrica. Més enllà d’aquests
elements, Rubí no conserva cap carrer o plaça amb
nomenclatura vinculada al
franquisme. “Tanquem un
dels compromisos amb la
Taula local de la memòria
històrica i amb la ciutadania”, ha dit el regidor
de Memòria Històrica, Pau
Navarro. / DdR

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

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

Rubí �ndrà un Pla local per la diversitat
afec�va, sexual i de gènere
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí començarà a partir del setembre, amb el suport de
la Diputació de Barcelona,
l’elaboració d’un Pla local
per la diversitat afectiva,
sexual i de gènere. El document donarà resposta a dos
objec�us: d’una banda, serà
un marc de referència per
als diferents departaments
municipals de l’Ajuntament a
l’hora d’implementar polí�ques públiques incloent-hi la
perspec�va de la diversitat; i
de l’altra, servirà per deﬁnir
accions a curt i mitjà termini
en matèria de diversitat sexual, afec�va i de gènere.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de Rubí vol reforçar
el seu compromís amb la
lluita pels drets de tots i
totes, per tal d’aconseguir la
igualtat efec�va de drets per
a tothom, sense dis�ncions
per raó de sexe, orientació
sexual i/o identitat de gènere. “Condemnem tota
mena de violència, sempre.

Les escales del carrer de la Creu s’han pintat amb els colors de l’arc de Sant Mar�. / Ajuntament de
Rubí – Localpres

Però aquests dies, especialment, volem condemnar les
violències LGTBIfòbiques.
Aquest Pla serà una eina
molt valuosa per fer front a
les discriminacions i agressions al col·lectiu LGTBI i,
en general, per fomentar el
respecte a totes les diversitats”, diu l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez.

Com en altres ocasions,
el Pla tindrà una primera
fase de diagnosi i una etapa
par�cipa�va: “Com hem fet
amb altres documents, per
nosaltres és imprescindible
la par�cipació i la complicitat de totes i tots: ciutadania, en�tats i col·lec�us
que vulguin formar part del
procés d’elaboració del text.

La plena igualtat de drets
només l’aconseguirem juntes”, ha explicat la regidora
d’Igualtat, Yolanda Ferrer.
Rubí forma part de la
Xarxa de Municipis LGTBI
de Catalunya, un espai de
desenvolupament de polí�ques LGTBI conjunt que
incrementa la capacitat d’acció polí�ca i social.

L’ús de vehicles de mobilitat personal centra l’ac�vitat
de les agents pels civisme entre abril i juny
L’equip d’agents pel civisme ha dut a terme 2.664
actuacions entre els mesos
d’abril i juny. D’aquestes,
1.017 corresponen a temes
de mobilitat que ha estat
l’àmbit d’actuació sobre el
qual han fet més incidència
en aquest segon trimestre de l’any. Durant aquest
període, han treballat la
informació i divulgació de
la prohibició de patinets
elèctrics i bicicletes per l’illa

de vianants i voreres, en
coordinació amb la Policia
Local. També s’inclouen les
actuacions al voltant del mal
estacionament de vehicles
com ara col·locar avisos en
cotxes que obstaculitzen el
pas de vianants o parlar amb
el conductor si es troba dins
del vehicle, i la derivació als
cossos de seguretat en cas
de detectar vehicles abandonats.
La salut pública és el se-

gon àmbit d’actuació que ha
generat més accions: 724.
En la majoria dels casos,
s’ha tractat d’accions relacionades amb la contenció
de la COVID-19: vetllar per
l’ús correcte de mascaretes
i informar de les restriccions
vigents. En matèria de salut
pública, les agents també
han informat sobre la prohibició d’alimentar coloms i
colònies de gats.
El medi ambient és el

tercer àmbit d’acció dels
i les agents aquest segon
trimestre amb 341 accions
que, majoritàriament, han
consis�t a ges�onar avisos
d’abocaments incontrolats
de residus. En aquesta categoria, la feina de les agents
també inclou promoure el
reciclatge i respondre a l’embru�ment de la via pública
amb una intervenció directa
si detecten algú que no fa ús
de les papereres. / DdR

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
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Rubí es dota d’una guia per
fer front als maltractaments
a les persones grans
rEDACCIÓ

L’A j u nta m e nt , e n co l ·
laboració amb la Diputació
de Barcelona, ha editat
una guia local per fer front
als maltractaments a les
persones grans. La finalitat
d’aquesta eina és donar
suport als i les professionals
de la ciutat aprofundint en
el coneixement d’aquesta
violència i proporcionantlos criteris i circuits per
prevenir-la, detectar-la i
intervenir-hi.
El document es va pre·
sentar la setmana passada
en un acte a la biblioteca,
que va comptar amb la
presència de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, i Lluïsa
Moret, diputada i presi·
denta de l’Àrea d’Igualtat
i Sostenibilitat Social de la
Diputació.
La Guia local per fer
front als maltractaments a
les persones grans defineix
set tipus de maltractament
a aquest col·lectiu: físic,
emocional, econòmic, se·
xual, per negligència, per
abandó o per privació de
drets. El document descriu
factors de risc, com ara
tenir una discapacitat o
deteriorament cognitiu, i
factors de protecció com
la participació activa a la
comunitat, el bon suport
dels membres de la família
o l’atenció domiciliària en·
tre d’altres.
L’educació en valors de
respecte i dignitat sobre la
vellesa i la sensibilització se
situen en el primer nivell
de prevenció de situacions
de maltractament. En un
segon nivell, el text descriu
accions per aturar o reduir
l’evolució de la situació de
maltractament i, finalment,
també assenyala recursos
per tractar i rehabilitar per·
sones que ja es troben en
situació de maltractament.
El document també
acompanya els i les pro·
fessionals que tracten amb
persones grans per conèixer
els indicadors del maltrac·
tament i en fomenta l’abor·
datge multidisciplinari. Fi·
nalment, recull recursos
jurídics i bibliogràfics.
Durant la seva interven·
ció, l’alcaldessa va recordar

que, a través del Pla estra·
tègic en l’àmbit de les per·
sones grans i del Programa
d’atenció i seguiment a les
persones grans dels Serveis
Socials, el consistori pro·
mou el bon tracte cap a la
gent gran i va assegurar que
això també inclou tenir en
compte les seves opinions,
garantir que tinguin opcions
d’oci i tenir cura dels seus
cuidadors i cuidadores.
Víctimes especialment vulnerables
“El maltractament a les
persones grans és segu·
rament una de les formes
més cruels de maltracta·
ment, perquè la víctima és
especialment vulnerable”,
va apuntar Martínez, qui
va afegir que “tenim el
convenciment que aquesta
guia que us presentem ens
ajudarà a ser més eficaços
i a millorar la coordinació
entre els professionals i els
diferents agents que treba·
llen amb les persones grans
per fer front a qualsevol
mena de maltractament”.
Martínez va agrair la fei·
na i el compromís de l’equip
del programa de Gent Gran
de Serveis Socials del con·
sistori que va detectar la
necessitat de treballar amb
una realitat tan invisible
com el maltractament a
persones grans i ha liderat
el procés l’elaboració del
document.
“Hem de felicitar i agra·
ir a l’Ajuntament de Rubí
aquesta aposta decidia oer
treballar des de la perspec·
tiva de l’envelliment actiu i
la seva lluita contra l’eda·
tisme, la discriminació per
causa de l’edat”, va asse·
nyalar Moret. Des de 2020,
la Diputació ha detectat 366
casos de maltractaments
a persones grans a la de·
marcació, majoritàriament
dones que superen els 80
anys i tenen deteriorament
cognitiu.
En el procés d’elabo·
ració el document, l’Ajun·
tament ha comptat amb
l’acompanyament de l’As·
sociació per a la Investigació
del Maltractament a l’Ancià
(EIMA). Jordi Muñoz Iranzo,
jurista i president d’aquesta
entitat, va tancar l’acte de

presentació amb la con·
ferència ‘Maltractament
a les persones grans: una
realitat silenciada’. “Tothom
vol envellir i ningú vol ser
maltractat, per això és tan
important etiquetar la velle·
sa amb conceptes positius”,
va concloure.

L’alcaldessa amb la diputada Moret Sabidó i la regidora i les tècniques de Serveis Socials. Ajuntament
de Rubí – Laura Gómez
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Ac�vat el nivell 3 a Rubí
del Pla Alfa per risc
d’incendis forestals
La Generalitat ha activat
aquest dijous la fase 3 del
Pla Alfa a Rubí i a més d’un
centenar de municipis de
diverses comarques davant l’elevat risc d’incendi
forestal. El Pla Alfa és un
procediment opera�u que
deﬁneix les actuacions dels
efec�us de vigilància i prevenció d’incendis forestals
desplegats sobre el territori
davant de les situacions de
perill d’incendi que es produeixin. Es gradua en una
escala de 4 nivells opera�us,
de 0 a 3, per cada comarca.
Davant l’elevat risc d’incendis previst per dijous 22 de
juliol i avui divendres dia
23, el comitè tècnic del seguiment del risc d’incendis
forestals ha acordat posar
en prealerta el Pla especial
d’emergències per incendis
forestals de Catalunya INFOCAT.
Durant la fase 3 del Pla
Alfa queda completament
prohibit encendre foc en

terrenys forestals o en la
franja de 500 metres que
els envolta, incloent-hi les
barbacoes de les àrees de
lleure. Se suspenen totes les
autoritzacions excepcionals
per fer foc i es restringeix
la pràctica d’activitats espor�ves al medi natural. Es
prohibeix la realització de
treballs forestals i queden
restringides les activitats
agrícoles que puguin generar risc d`incendi.
Protecció Civil recorda
que cal reforçar la prevenció
d’incendis i evitar qualsevol
situació de risc. En cas de
veure una columna de fum,
truqueu al 112.
A més, el Centre de Coordinació Opera�va de Catalunya (CECAT) manté l’avís
per risc de calor en base a les
previsions meteorològiques
d’aquest dijous a Rubí i les
ha ampliat a avui divendres
a les comarques de l’extrem
sud, ponent i nord-est de
Catalunya. / DdR

La Font del Ferro assumeix el manteniment
de l’Arborètum del parc del Castell
El CET Forestal i de Zones Verdes es va crear al 2016 amb
l’objec�u de diversiﬁcar l’ac�vitat de la societat municipal
REDACCIÓ

El Centre Especial de Treball
(CET) Forestal i de Zones
Verdes de la Font del Ferro
ha assumit aquest any el
manteniment de l’Arborètum del parc del Castell. Dos
cops per setmana, un equip
format per un monitor i dos
peons amb discapacitat
intel·lectual s’encarreguen
de fer una neteja general
de l’espai, eliminar-ne les
males herbes i retallar les
plantes arbustives en cas
que calgui.
L’Arborètum, creat el
2010 juntament amb l’amﬁteatre del parc del Castell
i, cinc anys més tard, se’n
va fer una millora dins el Pla
d’inversions ﬁnancerament
sostenible. Es tracta d’una
zona enjardinada amb diferents espècies d’arbres
i arbustives, i una xarxa
de camins que en faciliten
l’observació. Al costat de les
plantes, s’hi poden trobar
plaques informatives que
permeten identificar-les,
saber-ne l’origen i les principals característiques. El
recinte inclou també una
zona de jocs infan�ls.
L’Arborètum ha guanyat
popularitat en els darrers
mesos després d’haver acollit dues ac�vitats de gran
èxit entre la ciutadania: el
campament de Reis i l’espai
de restauració, mercat i
concerts de la Festa Major.
El fet que ara sigui un espai
més conegut entre la ciutadania fa que el treball de
manteniment que hi fan els

Operari de la Font del Ferro treballant a l’Arborètum. / Localpres-Ajuntament

treballadors i treballadores
de la Font del Ferro hagi
guanyat en visibilitat.
“Des de la seva creació,
el CET Forestal i de Zones
Verdes ens ha ajudat a facilitar noves possibilitats
laborals a les persones amb
discapacitat intel·lectual,
però també ha tingut un
altre efecte posi�u: ha obert
la Font del Ferro a la ciutat i
ha donat a conèixer la seva
tasca d’inclusió”, ha explicat
la regidora de Programes
Sectorials, Yolanda Ferrer.
El CET Forestal i de Zones
Verdes es va crear el 2016
amb l’objec�u de diversiﬁcar l’ac�vitat de la societat
municipal Font del Ferro i
incrementar les possibilitats de contractació de les
persones amb discapacitat
intel·lectual del municipi.
Aquesta divisió de la Font

del Ferro va començar ocupant-se del manteniment de
les jardineres del centre de
la ciutat i d’algunes zones
enjardinades, tant públiques com privades, i també
de la neteja d’alguns espais
forestals. El 2018, l’empresa

A mesura que les
tasques del CET
s’incrementaven,
també ho ha
fet l’equip de
treballadors,
format en aquests
moments per
17 peons i cinc
monitors
va ser reconeguda com a
mitjà propi personiﬁcat de
l’Ajuntament, fet que es va

traduir en un increment dels
encàrrecs municipals. L’any
2019 va ser un moment
de consolidació per a la
brigada, que va assumir el
manteniment dels polígons
d’ac�vitat empresarial i de
les urbanitzacions sud. El
2020, malgrat la situació de
pandèmia, l’equip va seguir
creixent i va ampliar de manera exponencial les actuacions a les urbanitzacions.
Actualment, s’encarrega del
manteniment de totes les
zones verdes situades en
aquestes àrees residencials,
després d’assumir-ne també
les del nord del municipi a
principis d’any.
A mesura que les tasques del CET s’incrementaven, també ho ha fet l’equip,
format en aquests moments
per 17 peons i cinc monitors.

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Les treballadores de La Lluna i Sol
Solet es manifesten per reivindicar
millores laborals i salarials
REDACCIÓ

Treballadores de les escoles
bressol La Lluna i Sol Solet,
amb el suport de famílies
d’alumnes, s’han manifestat aquest dijous a la tarda
a la plaça Pere Aguilera per
reclamar a l’Ajuntament
millores a les instal·lacions,
més recursos educatius i
l’equiparació salarial amb
la resta d’escoles bressol
gestionades directament
pel consistori.
Els centres, ges�onats
per l’empresa Cavall de
Cartró, demanen que les
instal·lacions siguin adequades a la tasca forma�va
que ofereixen als infants
entre 0 i 3 anys, així com
recursos pedagògics com
la parella educativa, és a
dir, una segona responsable de cada grup, i poder
educar amb dignitat. A més,
insisteixen, com han fet des
de fa anys, en l’equiparació
dels sous dels professionals
amb els dels que treballen

per a centres públics.
Jeniﬀer Mesa, de la secció sindical de Comissions
Obreres de Cavall de Cartró,
l’empresa que ges�ona actualment ambdues escoles,
ha explicat que “hem arribat a aquest punt perquè
ja fa temps que demanem
canvis en les nostres condicions laborals, com són
equiparació salarial i parella
educa�va”.
En aquest sen�t, Mesa
s’ha referit al concurs públic engegat pel consistori
rubinenc per adjudicar la

ges�ó de les dues escoles a
una nova empresa. “L’Ajuntament de Rubí sempre
està disposat a parlar amb
nosaltres, però quan hem
vist el plec de condicions no
hem vist aquestes promeses reﬂec�des en el paper”,
ha apuntat.
Segons ha informat
l’Ajuntament, a través d’un
comunicat, aquesta nova
licitació té en compte elements com millores en les
retribucions, criteris de qualitat o propostes d’innovació
de cara als futurs projectes.

La concentració va tenir lloc a la plaça Pere Aguilera. / Cedida

Les treballadores van rebre el suport de les famílies d’alumnes. / Cedida

Les treballadores, per la
seva banda, lamenten que
aquestes condicions són
opcionals per obtenir més
punts a l’hora de guanyar
la licitació, però no serien
obligatoris i per tant, no
estarien al contracte.
Per aquest mo�u, han
presentat al·legacions al
procés de licitació perquè la
millora salarial no sigui només un element puntuable
per a les empreses que es
presen�n, sinó una condició. Mesa també ha explicat
que fa onze anys que tenen
el salari congelat.
Amb lemes com ‘Volem

educar amb dignitat’ i ‘El
nostre salari és precari’, les
treballadores i les famílies
van llegir un manifest a la
porta del consistori i posteriorment van fer una marxa
ﬁns a l’estació.
Segons el comunicat de
l’Ajuntament, pel que fa a
les reivindicacions de les
treballadores, el consistori
admet que les situacions
laborals de les treballadores dels centres ges�onats
per una empresa externa
són diferents de les que
pertanyen a l’organització
municipal i que, per tant,
no hi pot intervenir.

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 plan�lla.
Des dels centres lamenten que fa anys que el consistori es va comprometre a
estudiar la municipalització
de la ges�ó, com la resta
d’escoles bressol públiques, però aquest estudi
no arriba mai i en canvi es
con�nua licitant la ges�ó a
empreses privades.
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El Servei Local de Català
començarà el curs vinent
a l’ediﬁci de La Cruïlla

Les urbanitzacions se sumen a Sant Jordi
Parc i Can Fatjó contra els pisos socials

El Servei Local de Català
es trasllada durant l’estiu
a l’edifici del Centre Cívic
del Pinar–La Cruïlla. Els
dies que queden de mes de
juliol encara atendrà a la
ciutadania des de les aules
del carrer Santa Maria, 17,
però el servei començarà el
curs vinent des del nou espai del Pinar. “Calia dotar el
Servei Local de Català d’un
millor espai, amb més aules
per poder impar�r la docència, que és la seva primera
funció pedagògica, i sense
barreres arquitectòniques
per garantir-hi l’accés de
tothom”, explica el regidor
d’Educació, Víctor García.
Les instal·lacions que ocuparà el servei a par�r del
setembre són més àmplies,
sense barreres arquitectòniques i formen part d’un
equipament de barri que
ja té una organització estructurada amb servei de
consergeria.
El trasllat ha suposat
una inversió aproximada

Les associacions de veïns
de les urbanitzacions s’han
sumat als veïns de Sant Jordi
Parc i de Can Fatjó que estan
en contra d’un projecte de
l’Ajuntament per construir
a l’avinguda Castellbisbal
dos edificis amb 84 habitatges socials per a joves i
gent gran amb problemes
econòmics.
Els veïns critiquen la
manca d’informació per
part del consistori i que
es vulgui fer servir els dos
únics terrenys públics que
hi ha disponibles al barri per
aquesta nova construcció
d’habitatge. En aquest sen�t, consideren que aquest
projecte deixa el barri sense
opció per a futurs nous
equipaments públics.
A més, apunten que els
pisos suposaran la pèrdua
de l’aparcament i d’una
zona verda de l’avinguda
Castellbisbal i que els nous
pisos socials “trencaran
la realitat urbanística del
barri”.

de 12.000 euros que han
servit per instal·lar fibra
òp�ca i punts wiﬁ a tot l’ediﬁci i per adquirir material
per impar�r les classes. La
brigada municipal també
ha adequat l’espai i s’ha
encarregat del trasllat a les
noves dependències.
Matrícula 2021-2022
L’alumnat que vulgui matricular-se al Servei Local
de Català pel curs vinent
s’haurà de dirigir al Centre
Cívic El Pinar–La Cruïlla. Els
i les alumnes del curs 20202021 podran fer la inscripció
del 6 al 10 de setembre i el
nou alumnat, del 13 al 17 de
setembre.
La matrícula i la sollicitud de prova de nivell
es poden fer en línia o de
manera presencial. En cas
de voler fer els tràmits presencialment, caldrà escriure
un correu electrònic amb
les dades de contacte de
l’alumne a rubi@cpnl.cat
per demanar cita.

REDACCIÓ

Foto de la reunió entre els representants veïnals de Sant Jordi Parc i Can Fatjó amb els representants
de les urbanitzacions. / Cedida

Davant tot això, representants dels veïns de Ximelis, Els Avets, Sant Muç,
Vallespark, Castellnou, Can
Mir, Can Serrafossà, Can
Barceló i La Perla, conjuntament amb els de Sant Jordi
Parc i Can Fatjó, han redactat un manifest conjuunt
demanant que no s’aprovi la
requaliﬁcació dels terrenys
que s’està tramitant.

El president de l’associació de veïns de Sant Jordi
Parc, Ricardo Montalvo,
considera que els pisos són
necessaris, però que ajuntar
tantes persones amb problemes econòmics podria
crear “pe�ts guetos” al barri
i que “hi ha altres maneres
de distribuir-los per Rubí,
que no sigui en blocs tan
grans”. Per protestar contra

el projecte consistorial, el
veïnat va tornar a fer una
marxa lenta de cotxes dijous
a la tarda, una acció que
repe�ran cada quinze dies,
excepte a les vacances. De
fet, apunten que al setembre estan disposats a fer
més accions per fer-se sen�r
i aconseguir aturar aquest
projecte de l’administració
local.

ASESORIA FICAL - CONTABLE
ASESORIA LABORAL
GRADUADO SOCIAL
EMPRENDEDORES / START-UP
Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net

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

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

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

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

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

28 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!
Telèfon 609 03 22 89 · administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat

POLÍTICA
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Més de 200 persones par�cipen en la vintena
d’accions forma�ves de Rubí Empresa
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a
través de Rubí Empresa,
ha ofert 22 accions forma�ves adreçades a persones
emprenedores, autònoms
i teixit empresarial durant
el primer semestre de l’any.
Els ajuntaments de Rubí i
Sant Cugat, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, han impulsat un calendari conjunt de 28 d’accions

forma�ves.
Els 22 cursos impulsats
des de Rubí s’han concretat
en 109,5 hores de formació
ﬁns al juliol que responen
a l’objec�u de millorar la
compe��vitat empresarial
del territori.
Durant els primers sis
mesos de l’any, s’han pogut realitzar totes les accions programades que han
comptat amb 232 persones
assistents. D’aquestes, un

74,13% han estat dones.
D’aquestes 172 dones, un
30% eren empresàries.
L’alumnat ha valorat la
formació, de mitjana, amb
un 3,70 sobre 4. Els cursos
estaven subvencionats per
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Rubí.
Amb mo�u de la situació sanitària, totes les
propostes s’han desenvolupat en línia. La Covid-19

i el seu impacte en el món
empresarial ha estat un
dels arguments centrals
de la proposta formativa
d’aquests primers mesos
de l’any, amb cursos que
han volgut donar suport a
les empreses per adaptarse a l’actual context social
i econòmic.
A ﬁnals d’agost, es farà
pública l’oferta formativa
ﬁns al mes de desembre.

Totes les formacions s’han desenvolupat en línia. / Ajuntament

Ja es poden presentar
instàncies per formar
part de la Policia Local
Les persones interessades
a formar part de la Policia
Local de Rubí ja poden
presentar les instàncies
per optar a les vacants del
cos. Es tracta de set places
pel sistema de provisió per
torn lliure obert a tota la
ciutadania. També hi ha
quatre places per mobilitat horitzontal, des�nat a
membres d’altres cossos
policials.
El termini de presentació de les pe�cions estarà

en funcionament ﬁns al 4
d’agost.
Les persones que superin les primeres fases
del procés, s’incorporaran
com a alumnes al Curs de
Formació Bàsica Policial de
l’Ins�tut de Seguretat Pública de Catalunya, que suposa una de les fases de la
selecció i on desenvoluparan la seva formació abans
d’integrar-se a la plan�lla
municipal en període de
pràc�ques. / DdR

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

Noves places per a agents de la Policia Local. / Ajuntament

SE NECESITA MONITORA
para gimnasio femenino Curves en Rubí

Imprescindible formación deportiva,
nivel mínimo Ciclo formativo de grado medio.
Se ofrece contrato de 10 horas semanales
con posibilidad de ampliar más adelante.
El salario bruto anual son 3.457€ al año.
Incorporación Septiembre 2021.
Interesadas enviar CV:
curvesrubi@gmail.com o entregar en el centro
situado en Calle Cervantes 70 de Rubí.

servei a
domicili
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A

rriben les merescudes vacances i
l’actualitat continua marcada per la
pandèmia de coronavirus. La variant Delta i les noves variants que han arribat
a casa nostra es contagien ràpidament i ens
han retornat a unes xifres de contagiats, que
han situat Catalunya com un dels punts vermells d’Europa. Preocupa, i molt, la pressió
hospitalària que continua creixent, posant a
prova de nou un sector sanitari en tensió des
de març de l’any passat. La cinquena onada,
que poca gent s’esperava, després de les esperançadores xifres de juny, torna a marcar
les vacances estiuenques, amb restriccions i

EDITORIAL

Onades

limitacions horàries i d’aforaments. Només
la responsabilitat personal i col·lectiva pot
fer que avancem cap a menys restriccions,
perquè, tot i que el ritme de vacunació és bo,
la immunitat grupal sembla lluny encara.
La pandèmia ha sacsejat tots els sectors,
ha regirat molts aspectes de la vida quotidiana i està prenent el pols a una economia
que no acaba de revifar i que ha agreujat

la vulnerabilitat de molts col·lectius. Per
exemple, en temes d’habitatge. Segons
l’informe sobre l’habitatge que ha fet públic
l’Observatori comarcal, la població de Rubí
dedica el 51,5% del seu sou al pagament del
lloguer, mentre que en el cas de les famílies
propietàries, destinen el 33% del sou al crèdit
hipotecari.
Un esforç econòmic important, tenint en

compte que el confinament i la pandèmia
ha suposat una reducció d’ingressos per a
moltes famílies. La problemàtica del dret a
l’habitatge s’ha agreujat amb el coronavirus i
les administracions continuen sense ser prou
efectives en les polítiques d’habitatge.
Una altra dada de l’informe interessant
és el nombre de desnonaments. Les mesures
per paralitzar els llançaments durant l’estat
d’alarma van aconseguir reduir el nombre de
desnonaments a la ciutat en un 60%, però
tot i això, es van executar 109. Més d’un
centenar de persones o famílies que es van
trobar al carrer.

EL RUBÍ D’ABANS

De terres de vinyes a barri residencial de Rubí:
la Plana de Can Bertran

Jordi Vilalta
Llicenciat en història

Quasi tota la gent de Rubí
coneix la zona que es troba
al voltant del carrer de Xile
i de la plaça d’Estanislao
Figueras, on podem gaudir
de la vista de boniques
torres d’estil modernista. I
és que, durant molts anys,
aquest seria el barri de la
gent benestant de la nostra
població.
La zona, situada en un
lloc elevat respecte al centre
de Rubí, era el conjunt de
les terres de la masia de can
Serra del Padró, que a partir
de 1660 esdevindria el mas
Bertran de la Plana. Creuada pel camí de sagraments
que menava a ca n’Oriol i
després a can Tiraïres, al
segle XIX els seus límits es
trobaven aproximadament
a l’actual carrer de Sant
Gaietà, al carrer de Sant
Pere, al de Sant Isidre, al de
cal Gerrer, al de Calderón
de la Barca, a l’avinguda
de l’Estatut, i al camí de ca
n’Oriol.
Precisament és en aquest
lloc, anomenat “la Plana de
Can Bertran” o simplement

“la Plana”, des de feia molt
de temps plens de vinyes,
on la població de Rubí s’hi
estengué a la segona meitat del Vuit-cents (també
ho faria per la part sud
del nucli urbà), tal com es
reflecteix al Pla General
d’Urbanització de 1871.
Una mica més tard, a finals del segle XIX, aparegué
la primera mansió residencial, la torre Samaranch, al
capdamunt del carrer de
Sant Josep. Anys després, a
principis del XX, els indians, és a dir, els rubinencs
que havien aconseguit fer
fortuna a les Amèriques,
van fer construir-hi les seves
torres, amb les quals pretenien demostrar el seu poder
econòmic tot imitant els palauets de la noblesa del segle
XVIII, però amb afegits
modernistes, noucentistes
o simplement eclèctics, per
cert, no molt costosos.
Un cop enderrocada la
vella masia de can Bertran
el 1911, situada entre l’actual Ateneu Municipal i la
torre Marbà, i construïdes
aquestes noves edificacions
residencials, l’Ajuntament
de Rubí va decidir posar el

nom de carrer de Xile, on
havien fet la seva fortuna
els indians, al lloc on s’havia
ubicat el mas, del qual només es conserva un finestral
gòtic aprofitat a la casa dels
números 8 i 10 del carrer.
El fet és que hi havia
la intenció que aquesta
zona alta de Rubí, amb les
noves torres, esdevingués
una mena de ciutat-jardí,
tal com s’havia fet en altres
indrets de la nostra geografia.
La primera edificació
senyorial, a part de la ja esmentada torre Samaranch,
va ser la torre Vilardell,
construïda el 1911 al costat
del vell camí de Sagraments,
a la qual seguí la de Climent
Riba, l’actual Ateneu, el
1912, i poc després, l’altra
casa Riba, del carrer de
Xile, 8-10.
Tres anys després es va
edificar la bella torre Gaju,
davant mateix de l’Ateneu.
El 1916 s’hi edificà, a la part
est de la torre Riba, la casa
Plantada, anomenada així
perquè hi residiria durant
un temps la cantant Mercè
Plantada, i més tard, cap
al 1920, a l’actual plaça

L’Ajuntament va posar el nom de carrer de Xile, lloc on havien fet la seva fortuna els indians i on s’havia
ubicat el mas de Can Bertran. / Cedida

Figueres aparegueren la
casa Casanovas (1920), que
imita remotament un castell medieval amb els seus
merlets, i la torre Texidó,
una casa força espectacular
amb elements modernistes

i noucentistes molt interessants.
Però no només foren
edificacions residencials les
protagonistes de la plana.
El 1915 s’hi edificà al costat
del vell camí de Sagrament,
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Amb la col·laboració:

Bombers @bomberscat

12 anys #IFHortade Sant
Joan. En un dia com avui,
un record i un pensament
per a tots els companys
#bomberscat que ens han
deixat en acte de servei

tocant la torre Vilardell, la
fàbrica de Ramon Prats,
anomenada popularment
“les Vetes”, que produïa cintes de cotó i gomes elàstiques, entre altres productes
similars.

17 de juliol
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Aquest estiu segueix
l’actualitat de Rubí a
www.diariderubi.com
Gaudeix del nou disseny

des d’on vulguis: ordinador, mòbil i tablet

Actualitzada diàriament

amb totes les notícies i esdeveniments de la ciutat

SUBSCTRIU-TE
GRATUÏTAMENT!

Més interactiva que mai

interactua amb la comunitat de Rubí

EDICI

PROP Ó PAPER
ERA S
ORTID
3 DE S
A
ETEM
BRE

Segueix-nos a
Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí
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RECONEIXEMENT

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

L’alcaldessa rep
les autores de les
nadales ins�tucionals
dels úl�ms dos anys

Representació rubinenca a la XIII Fira del
Món geganter, celebrada a Castellbisbal
REDACCIÓ

Els gegantons Quimet i
Pitus, del Club Amics de
Rubí, acompanyats per la
Teresina i l’Oriol, de la colla
gegantera de l’escola Teresa
Altet, van visitar dissabte
passat Castellbisbal per
par�cipar en la XIII Fira del
Món Geganter, organitzada
per l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya.
Les ﬁgures par�cipants
van estar exposades al pa�
de l’escola Montserrat de
la veïna localitat tot el dia,
mentre que a la tarda van
oferir una mostra de balls.
Durant tota la jornada, a la
resta del recinte ﬁral es van
oferir múltiples activitats
per a tots els públics, una

gran mostra d’expositors, diversos tallers, la presentació
de gegants nous, així com
taules rodones i l’espectacle
final de la Fira: Fins aviat
onada gegant, que va servir
per cloure la Ciutat Gegantera de Catalunya. Tota la
jornada es va fer respectant
les normes i restriccions
sanitàries vigents.
Pel que fa a les properes
ac�vitats, el Club Amics de
Rubí espera poder par�cipar en la Festa de Sant Roc,
al setembre, i a la festa de
la 33a Ciutat Gegantera
a Tortosa el pròxim 19 de
setembre, esdeveniments
que estaran condicionats
a l’evolució de la situació
sanitària i a les norma�ves
vigents del moment.

Els gegantons Quimet i Pitus i la Teresina i l’Oriol van par�cipar en
la Fira del Món Geganter 2021. / Cedida

LITERATURA
Selene Gu�érrez i Ingrid López, les creadores de les nadales, amb
l’alcaldessa i el regidor d’Educació. / Ajuntament - Localpres

REDACCIÓ

Les autores de les nadales
oﬁcials de l’Ajuntament de
Rubí dels úl�ms dos Nadals
van ser rebudes la setmana
passada per l’alcaldessa,
Ana María Mar�nez, i el regidor d’Educació i Escoles
Ar�s�ques, Víctor García,
a la sala de plens de la casa
consistorial.
Selene Gu�érrez Álvarez és l’autora de la nadala
oﬁcial de l’Ajuntament de
Rubí de 2020 i Ingrid López
Tamayo va signar la nadala
de 2019.
A causa de la situació
sanitària, la recepció no

s’ha pogut dur a terme
ﬁns ara.
Durant la trobada, l’alcaldessa va traslladar a
les dues joves el seu agraïment i felicitació per la
qualitat de les obres. Les
dues artistes, que s’han
format a l’Escola d’Art i
Disseny edRa, van rebre
un diploma de reconeixement per la feina feta i una
reproducció de les seves
obres emmarcades.
L’acte va comptar amb
la presència del director
de l’escola municipal d’art
i disseny, Candi Casedevall
Carreras, i familiars de les
dues joves.

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!
F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7

ZZZQHZKRPHSFQHW

Gran acollida de la festa del llibre d’es�u a la Carpa del Racó
REDACCIÓ

El Racó del Llibre es va sumar
dijous de la setmana passada a la festa del llibre d’es�u,
promoguda pel Gremi de
Llibreters de Catalunya, organitzant una vesprada de
llibres i música a la Carpa.
La inicia�va va tenir una
gran acollida de públic i al
llarg del vespre nombrosos
ciutadans s’hi van apropar.
Les ac�vitats van arrencar a
les 19.30 h amb la presentació del llibre ‘Des del país del
blancs’, d’Ousman Umar, que
va ser presentat pel periodista i membre de Rubí Acull,
Roger Cuar�elles. Després
d’un dur viatge de cinc anys

des de Ghana ﬁns a Barcelona en busca d’un futur millor,
en aquest llibre, Umar relata
la segona part de la seva història: sobreviure al País dels
Blancs. L’autor va explicar
el seu projecte solidari en el
seu país d’origen, Ghana.
Posteriorment, va tenir
lloc la presentació del llibre
‘La cantant de fado’, de Jordi
Campoy Boada, l’autor va
ser presentat per l’escriptora Núria Pradas, amb qui
va conversar sobre música
i literatura i el procés de
creació.
A més, el públic va gaudir
d’una lectura drama�tzada i
un pe�t concert a càrrec de
l’autor i compositor, acom-

L’autor de ‘La cantant de fado’ va conversar amb l’escriptora Núria
Pradas sobre música i literatura. / J. A. Montoya

panyat de tres músics més
que van interpretar algunes

de les cançons de la banda
sonora del llibre.

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
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,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

www.diariderubi.com
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EXPOSICIÓ

SARDANES

Mostra d’il·lustracions originals
Els jardins de l’Ateneu acolliran
d’Albert Asensio, a Lectors al tren! diumenge un concert de sardanes
REDACCIÓ

L’espai Lectors al tren ha inaugurat aquest mes de juliol
una mostra d’il·lustracions
originals d’Albert Asensio,
creador de les il·lustracions
del llibre ‘El príncep feliç i altres contes’, d’Oscar Wilde,
editat per Joventut.
Asensio va estudiar disseny gràfic a l’EADT i va
realitzar un postgrau d’Il·lustració a l’Eina de Barcelona, així com cursos de dibuix
i pintura a Central Saint
Mar�ns College of Art and
Design de Londres el 2009.
L’ar�sta posseeix una llarga
trajectòria com a il·lustrador
per a editorials com Anaya,
Joventut, Random House

Alguns dels originals d’Asensio exposats a Rubí. / Cedida

Mondadori, Teide, Cruïlla
o Planeta i diaris com La
Vanguardia.
A més, ha estat recone-

Cartell de la mostra ‘El príncep feliç i altres contes’ d’Asensio. / Cedit

gut amb un premi del Banco
del Libro de Venezuela amb
el llibre ‘Kim’ de Rudyard Kipling de l’editorial Joventut
i tres premis Junceda: a la
millor coberta de llibre pel
llibre ‘Neu de Primavera’
de l’editorial Bambú; a la
millor publicitat pel Cartell
Fira de Tàrrega 2010 i a la
millor il·lustració cien�ﬁca
per la Col·lecció “On viuen
els animals?” de l’Editorial
Juventud, entre altres.
L’exposició es podrà visitar durant el mes de juliol
i s’allargarà ﬁns a l’1 d’octubre, ja que l’establiment
tanca durant el mes d’agost.
L’horari de l’espai Lectors al
tren!, situat al carrer Magí
Raméntol, és de dilluns a
divendres de 10 a 13 hores i
de 17 a 20 h, excepte dijous
que a les tardes tanquen.
La cloenda de la mostra
comptarà amb la presència
de l’il·lustrador, acompanyat per l’editora de Joventut Elodie Bourgeois. L’espai
Lectors al tren! reprendrà
al setembre la programació
d’ac�vitats.

La Cobla Contemporània, durant la seva actuació a les Festes del carrer Sant Jaume l’any 2019. / Arxiu
J. A. Montoya

REDACCIÓ

Els jardins de l’Ateneu acolliran aquest diumenge 25 de
juliol a les 18.30 h un concert de sardanes organitzada pel Foment de la Sardana
de Rubí amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
L’audició estarà interpretada per la Cobla Contemporània i constarà d’un
programa dividit en cinc
temàtiques. En el primer
bloc, la supersardana de
l’any, es podran sen�r tres
temes com són ‘L’Aplec de
Cubelles’ de Jordi Paulí, ‘Essència d’Aplec’ d’Enric Or�
i ‘Porta-la amb tu’ d’Olivier
Marquès.
El concert continuarà
amb estrenes recents del
2021, com ara ‘Sant Feliu de
Guíxols, ànima de la sardana’, de F. Xavier Cassanyes,

‘Olesa, 40 i més’ de Maria
Mercè Navarro i ‘Pare i ﬁll’
(obligada de �ble i trompeta) de Jeroni Velasco.
Com a peça dedicada
a Rubí, el programa inclou
la sardana ‘El nostre carrer
Sant Jaume’ de Joaquim
Soms. Cal recordar que
el Foment de la Sardana
sempre ofereix una audició
per les festes del carrer
Sant Jaume, que enguany
no es poden celebrar per
la pandèmia, per la qual
cosa el tema escollit serà
un homenatge a una de les
festes més emblemà�ques i
històriques de la ciutat.
La Cobla Contemporània
és coneguda per les seves
adaptacions en forma de
sardana de bandes sonores,
de circ o òpera. En el concert de diumenge, el quart
bloc estarà dedicat al Sarda-

xou Cinema i inclourà tres
peces de bandes sonores:
‘Un conill perdut a la neu’
de Lluc Vizen�ni, ‘El so de la
música’ d’Agus� Serratacó i
‘Pirates amb bicicleta’ de
Daniel Gasulla.
Finalment, l’audició es
tancarà amb dos temes de
Festa major com són ‘Summermabo’ de Gerard Pastor
i ‘Sardarumba’ de Jeroni
Velasco.
L’aforament als jardins
de l’Ateneu és limitat per les
restriccions vigents a causa
de la pandèmia i s’han de
respectar totes les mesures
sanitàries an�covid-19.
Per assis�r al concert i
formalitzar la inscripció cal
trucar al telèfon 676722381
o bé enviar un correu electrònic a l’adreça fomentdelasardanaderubi@gmail.
com.

Mármoles
Martínez
Peralta

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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AGENDA
CULTURAL

Cicle Feminista Interseccional.
A les 21 h a l’Ateneu Municipal.
Cal inscripció prèvia a h�ps://
cursos.ajuntamentrubi.cat/

DIVENDRES 23 DE JULIOL
-Taller de K-pop
A les 18 h a la Biblioteca
Mestre Martí Tauler. Org.
Rubí Jove. Cal inscripció
prèvia a Rubí Jove.

DISSABTE 24 DE JULIOL
-La trocalleria

de Malud Alcázar Casas. De
17.30 a 18.30 h.
Biblioteca Mestre Mar� Tauler. Cal inscripció prèvia.

DIUMENGE 25 DE JULIOL
-Audició-concert de sardanes
A càrrec de la Cobla Contemporània.
A les 18.30 h als jardins de
l’Ateneu.
Org. Foment de la Sardana.
Cal inscripció prèvia trucant
al 676722381 o per correu a
fomentdelasardanaderubi@
gmail.com

-Taller de boxa
Elimina tensions i anima’t
a conèixer de prop aquesta
disciplina.
A les 18.30 h a la plaça del 25
de Setembre. Org. Rubí Jove.
Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 29 DE JULIOL

-Teatre d’estiu: ‘Los hombres blancos deben morir’

DILLUNS 26 DE JULIOL
Punt d’intercanvi setmanal
de productes de segona mà.
A les 10.30 h a la plaça de
Catalunya

-A l’estiu, juga amb civisme!
Jocs infan�ls a les places per
fomentar el civisme i la convivència. A les 17 h a la plaça
del Doctor Guardiet.

-Taller d’Ioga, pranayama,
meditació...emocions
Aprén a u�litzar tècniques
pel teu benestar. A càrrec

EXPOSICIONS
-Exposició d’il·lustracions
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MOTS ENCREUATS

9
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Peixos (Del 20/2 al 20/3)
T’estresses per coses poc importants. Separa els problemes i
ho veuràs diferent. Et fas enrere en un assumpte sentimental
perquè vols estar més segur abans de pronunciar-te.

1
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Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Posar distància serà la manera de no veure’t afectat per persones tòxiques. La conjunció Venus/Mart a Casa VII inclina a
viure un moment força apassionat amb la parella.
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Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Forta atracció física amb algú, però també malentesos fruit de
no dir les coses clares. No tinguis por de ser franc. L’economia
se sosté i et permets algun caprici.
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Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Un familiar et vol fer combregar amb rodes de molí i no estàs
disposat a cedir. Pots conèixer algú en un viatge o desplaçament,
amb qui sentiràs una gran connexió emocional.
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Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sents que la teva parella i tu no acabeu de parlar el mateix
llenguatge, mentre ella mira al passat, tu vols passar pàgina.
Bones notícies del sector professional.
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Balança (Del 24/9 al 23/10)
Una situació familiar pot afectar de retruc al teu sector professional. No és necessàriament negatiu, però et pot fer anar de
bòlit. En l’amor sembla que et corresponen.
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Verge (Del 24/8 al 23/9)
Tens una mica més de temps lliure i aproﬁtes per fer neteja a
fons i gestions administratives pendents. Atracció amb algú per
internet, però que potser no és gaire a prop.
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Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et vols sortir amb la teva, tant si com no, però a l’altre costat hi
ha algú que no es deixa manipular. Potser has d’acceptar que
tot no pot ser i cercar nous objectius.
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Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Trobades familiars al voltant d’una taula. La conjunció de Venus/
Mart a Casa II inclina a les despeses extres, sobretot en plaers.
Poses límits a algú que vol manipular-te.
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Bessons (21/5 al 21/6)
Trobada providencial amb algú del passat amb qui hi ha quelcom
pendent. El teu món interior està agitat i cerques respostes i
t’interesses per una ﬁlosoﬁa o creença nova.
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Taure (Del 21/4 al 20/5)
Dies per passar-ho bé amb els teus ﬁlls o parella. Fas de pont
entre dues persones en conﬂicte, però mira de no sortir escaldat.
Surts de compres i inverteixes en imatge.
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Àries (21/3 al 20/4)
Aconsegueixes algun objectiu establert i ho vols celebrar. Segueixes impacient en l’amor. Si vols córrer massa l’altra persona,
es pot espantar una mica i posarà distància.
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HORÒSCOPS

a l’Aula Cultural ﬁns al 31
de kiñopñ

2 originals d’Albert Asen-
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12
13
HORITZONTALS: 1. Associació de dues espècies per seure plegades a taula / 2. Porta cua, sempre que l’Eva va de ventre. Val més
que te’l facin que no que t’ho diguin / 3. Quinto de litre. Salari per no
baixar a la mina. Just en mig dels carnots / 4. Allò que hi ha dins del
Liceu. Excreció fisiològica que en casos extrems duu a la mort / 5.
Pela llarga, a ca l’E. R. Pels regatistes és una proveïdora de capçalera
/ 6. No mira de facilitar l’embaràs ans d’allargar-lo. Index de Preus i
gràcies / 7. Colpirà insòlitament amb la petita campaneta. Forat que
podria provocar atur / 8. Goita, el del caler! Sintonia amb en Simó?:
no, compravenda de coses sagrades. La fi del món / 9. Aspirant a
protector de la generació hippy. No fa les sumes iguals ans els flagels
/ 10. Calçotets d’alta sostenibilitat. Anirà de mal borràs per culpa
de la llet / 11. Surt guanyant amb el substitut. Abaixem el cap, quan
escoltem l’andalús. Maldat / 12. El Segre, descomptant les ribes.
Sotmeto el paper a la pressió de la calandra / 13. Quina malícia, la
Fallaci, quan mata el gos! Ah, ah, ah, ah!
VERTICALS: 1. Sona com Zèlig, però és celest. Màxim objectiu de
tot arquer / 2. Ovni matriculat. Que mal criades, ofereixen els seus
serveis per a l’espectacle! No gaire gaire / 3. Culpable de l’extinció
de bona part dels llops. Un àrab dels d’abans / 4. No s’està mai de
replicar. Obert i tolerant com en Pasqual. Al mig del mig / 5. Membre de la congregació per fer bulto. Quantitat de solta necessària per
marejar el capó / 6. La part greixosa de l’ensaïmada. Seguidor del
teòleg que no es trobava bé enlloc / 7. Para la mà. Ni assolellat ni
plujós. L, tal com sona / 8. S’aprofita de tots els bens de Cadaqués.
I segurament corrent sense haver-se d’afanyar / 9. Mitges de nàilon.
De la paraula no accentuada pels ressenyistes xinesos. Vores del Nil
/ 10. Continuïtat televisiva pel mètode de la producció. Argumentada / 11. Quatre gats a la cambra. Trobi una solució per alterar la
Trini / 12. En Freud el considerava superior. Quan hi ha trets li acaba
tocant el rebre.

ESPORTS

Divendres, 23 de juliol de 2021

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Aketza Sumell, de la UAR, campió
d’Espanya sub-16 en salt d’alçada
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Claudia Aguado, campiona d’Espanya
junior en Pa�natge Ar�s�c

REDACCIÓ

Tres atletes de la Unió Atlè�ca Rubí (UAR) van disputar
el passat cap de setmana
el campionat d’Espanya
Sub-16, que es va disputar
a les pistes d’atle�sme ‘Les
bases d’Alpicat’, a Lleida. Els
tres representants del club
rubinenc van fer un gran
paper, destacant l’or que va
aconseguir Aketza Sumell
en salt d’alçada, que el situa
com a nou campió d’Espanya de la categoria.
Iván García i Alba Rodríguez van par�cipar dissabte
en la prova dels 100 metres
llisos. García va fer una
excel·lent semiﬁnal i es va
colar en la gran ﬁnal, tot i
ser de primer any. L’atleta
rubinenc va córrer la ﬁnal
el mateix dissabte i va aconseguir un excepcional quart
lloc, la seva millor posició
ﬁns al moment en un campionat estatal. García va
par�cipar pel carrer 8 sense
referències i va establir un
temps d’11.29, molt a prop
de la seva marca personal
(11.21).
Pel que fa a Alba Rodríguez, que disputava els
seus primers campionats
estatals, va realitzar un gran
temps (12.70), nova millor
marca personal, però no

Sumell és considerat com el millor atleta català de la disciplina. /
Miquel Merino

va poder entrar a la ﬁnal i
ﬁnalment va quedar en la
12a posició.
A la jornada de diumenge, Iván García va tornar a
compe�r en aquest cas en
salt de llargada, prova en
la qual ocupava el 4t en el
rànquing estatal i tenia possibilitats reals de lluitar per
les medalles. Unes molès�es als isquio�bials van fer
que ﬁnalment aconseguís la
sisena posició amb un salt
de 6.20.
La gran par�cipació rubinenca ﬁnalitzava diumenge
a la tarda amb la prova de
salt d’alçada, que comptaria amb qui actualment és
el millor atleta català de la
disciplina, Aketza Sumell. El

rubinenc era favorit a l’or,
ja que durant la temporada
havia saltat uns espectaculars 1.91 metres que el
situaven al capdavant del
rànquing estatal, molt seguit del 2n (1.90). L’inici va
ser complicat i la gran quan�tat d’atletes que hi par�cipaven, una vintena, va tenir
un paper clau. Sumell va
superar en el segon intent la
primera alçada i en el tercer
intent la segona (si hagués
quedat eliminat en aquesta
alçada, no hauria fet podi).
Finalment, el rubinenc va
solucionar magníﬁcament
els problemes, aconseguint
saltar a la primera el 1.86,
salt que li va propiciar la
medalla d’or.

La pa�nadora rubinenca, al més alt del podi. / Adrià Pe�dier-RFEP

REDACCIÓ

Parets del Vallès ha acollit
del 15 al 17 de juliol la XXIX
edició dels Campionats
d’Espanya junior i sènior en
la modalitat lliure.
Tres grans jornades de
pa�natge on els seguidors
han pogut comprovar com
millora any rere any el nivell
del patinatge espanyol i

en les quals a pa�nadora
rubinenca Claudia Aguado,
membre del Club de Pa�natge Ar�s�c de Ripollet,
s’ha proclamat campiona
d’Espanya junior.
Aguado va pujar al més
alt del podi amb 146.88
punts, seguida de Mar Cajal,
també pa�nadora del club
de Ripollet, amb 137.11
punts. El podi femení junior

FUTBOL CAMINANT | TORNEIG

Celebració del
CD Torpedo del
Torneig Solidari
Internacional de
Futbol Caminant

TRIATLÓ| COMPETICIÓ

Desena posició per al CN Rubí al
Half Triatló de Mequinensa
Set triatletes del Club Natació Rubí (CNR) van disputar
el passat cap de setmana el
Half Triatló Mequinensa, una
de les proves puntuables
dins del rànquing de la Copa
d’Espanya de Triatló de Mitja
Distància. La prova consta
de 1900 m de natació, 90
km de bici i 21 km a peu. El
CNR va assolir la 10a posició
per equips. Pel que fa a les
classificacions individuals,
aquestes van ser: Xavi Matarín (67-G / 27-V1M), Carlos
Pardos (112-G / 51-V1M),
Ricard Valenzuela (142-G /
11-V2M), Samuel Madrid
(159-G / 70-V1M), Federico
Haba (N/F), Francesc Riudaura (N/F) i Toni Venteo
(N/F).
Waterpolo
En waterpolo el primer equip

El grup, celebrant la victòria. / Cedida

Membres de l’equip del Natació Rubí. / Cedida

absolut masculí va donar per
acabada la temporada, disputant els dos úl�ms par�ts
de la Copa Catalunya. En
Aquesta eliminatòria es van
enfrontar al CN Sant Feliu
per partida doble. Els dos
partits van finalitzar amb

victòria de l’equip del Baix
Llobregat.
Ara l’equip iniciarà unes
més que merescudes vacances per agafar forces per disputar la temporada vinent, la
màxima compe�ció estatal.
/ DdR

s’ha completat amb Anouk
Vizcarro, qui s’ha penjat el
bronze amb 135.38 punts.
Pel que fa a la categoria
junior masculí, Lucas Yañez,
del CP Maxia de la Federació gallega, ha aconseguit el
�tol de campió, per davant
del càntabre Héctor Díez i
de Bruno Marco, integrant
del Club de Pa�natge Parets.

Els jugadors del CD TORPEDO celebrant el �tol de
campions de Wabol-futbol
caminant. A la imatge, Cas�llo, Fache�, Moron, Domenech, Sagrado, Neyra amb
Fidel, Lora I, Lora II, Nieto i
M. García, jugadors destacats dintre d’aquest equip
campió amb el fundador
Pere Comellas. / Cedida

