
Divendres, 22 de juliol de 2022 - Núm. 1.384«Abans de diagnosticar-te de depressió o baixa autoestima, assegura’t de no estar envoltat d’idiotes» (William Gibson,  escriptor nord-americà). 

WWW.DIARIDERUBI.COM
INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

> Es tracta d’un ambiciós projecte d’autoconsum compartit 
que el govern local vol tenir enllestit al 2023

Pàg. 7

Instal·laran plaques solars a una 
trentena d’equipaments públics

Tanquen els cinc 
establiments 

dels Forns 
Aribau per 
jubilació 

‘Sant Tornem-
hi’, nova edició 

de les Festes del 
Carrer 

Sant Jaume 
ACTUALITAT - Pàgina 3 CULTURA - Pàgina 13

En Peyu portarà 
l’espectacle 

‘L’home 
orquestra’ al 
Casal Popular

Pàg. 4

390.000 
euros per a 
actuacions 
de millora 
a centres 

educatius de 
la ciutat

J.A
. M

on
to

ya

CULTURA - Pàgina 12

PROPERA EDICIÓ EN
PAPER AL SETEMBRE 

www.diariderubi.com

Segueix l’actualitat 
durant l’estiu a 



Divendres, 22 de juliol de 2022 ACTUALITAT2

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ja 
forma part de la iniciativa 
‘No puc esperar!’ que posa a 
disposició una xarxa de lava-
bos a persones que pateixen 
alguna malaltia inflamatòria 
intestinal (MII). Aquesta és 
una iniciativa impulsada 
per l’Associació de Malalts 
de Crohn i Colitis Ulcerosa 
de Catalunya (ACCU). Amb 
aquesta adhesió, l’Ajunta-
ment incorpora a aquest 
circuit 23 espais municipals. 
A més, la intenció és donar 
a conèixer aquesta iniciativa 
al teixit comercial local per-
què s’hi sumin i fer créixer 
la xarxa.  

L’objectiu és facilitar 
l’accés prioritari als lavabos 
a persones que sovint n’han 
de fer ús de manera urgent. 
Un carnet oficial, expedit 
per un metge especialista, 
identifica els i les usuàries 
d’aquest servei i un adhe-
siu informa dels espais que 
estan preparats per a aques-

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) 

Rubí se suma a la xarxa ‘No puc esperar!’
Una vintena de locals municipals es posen a disposició de
persones que pateixen alguna malaltia inflamatòria intestinal

tes situacions. Gràcies a la 
feina de l’ACCU, a Catalunya 
més de 1.000 pacients fan 
ús d’aquesta identificació 
d’ús prioritari i disposen 
de 2.955 lavabos repartits 
arreu del país, gràcies als 
acords de col·laboració amb 
92 municipis i 26 hospitals.

La regidora de Salut, 
Marta Oliva, ha explicat 
que d’aquesta manera “In-
tentem millorar la salut 
dels i les rubinenques d’una 
manera proactiva. Ens hi 
adherim perquè és una eina 
que ajuda i millora la vida de 
les persones”.

La voluntària rubinen-
ca de l’ACCU, Judith Cruz 
Sansegundo, posa en valor 
aquesta adhesió: “Això ens 
dona moltes opcions i ens 
facilita la vida. A més, a 
les persones que ho ne-
cessitem ens dona molta 
tranquil·litat”.

Distintiu que identifica els espais de la xarxa. / Ajuntament de Rubí 

Un jutjat de Rubí ordena desnonar 
la discoteca Drinkking Lemon, a Sant Cugat
REDACCIÓ

El jutjat de primera instància 
número 4 de Rubí va ordenar 
dijous de la setmana passada 
el desnonament de la discoteca 
Drinkking Lemon, situada a 
Sant Cugat, a la carretera de 
Rubí. L’Ajuntament de Sant Cu-
gat va demandar l’empresa Re-
ostat S.A. per no pagar el cànon 
per l’ús de terrenys municipals 
on està situada la discoteca, un 
deute que, des del 2006, ja era 
de 4,5 milions d’euros.

El jutjat va ordenar que 
es fes efectiu el llançament 
de la discoteca, condemna a 
l’empresa al pagament de les 
rendes reclamades i li imposa 

les costes del procés. Reostat 
tenia llogades les instal·lacions 
a NitSab, que era qui explotava 
l’activitat de discoteca i comp-
tava amb una seixantena de 
treballadors.

Alguns d’aquests van pro-
testar dijous de la setmana pas-
sada durant el desnonament 
reclamant la conservació dels 
seus llocs de feina. Els treba-
lladors van comptar amb el 
suport de la Federació Catalana 
d’Associacions d’Activitats de 
Restauració i Musicals (FECA-
SARM), que impugnarà l’acta 
de llançament i emprendrà 
noves accions judicials.

El consistori santcugatenc 
va activar durant el passat 

cap de setmana un dispositiu 
policial especial a la zona per 
alertar possibles usuaris i usuà-
ries de la discoteca que el local 
estava tancat.

Des de l’empresa, que te-
nia la concessió fins al 2046 
arran d’un conveni urbanístic, 
asseguren que durant aquest 
temps ha presentat diverses 
alternatives a l’Ajuntament per 
redirigir l’activitat, però que no 
han estat acceptades, fet que 
atribueixen al futur desenvo-
lupament urbanístic de la zona.

L’alcaldessa, Mireia Ingla, 
ha defensat l’actuació de l’Ajun-
tament i ha valorat positiva-
ment que el municipi recuperi 
un espai per a la ciutat.

Accés a les carpes, actualment clausurat. / Arxiu
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CRISTINA CARRASCO

El Forn Aribau, que comp-
tava amb cinc establiments 
a la ciutat i un a Les Fonts, 
va abaixar persianes de 
totes les botigues el 27 
de juny per no tornar-les 
a obrir més. La decisió de 
tancar els establiments per 
la jubilació dels propietaris 
va agafar per sorpresa a la 
plantilla, a qui la direcció, 
acompanyada per l’advo-
cat, va comunicar la notícia 
en una reunió al matí, a la 
qual havien estat convocats 
diumenge 26.

Alguns d’aquests treba-
lladors, una trentena entre 
dependentes, forners i pas-
tissers, feia prop de trenta 
anys que hi treballaven als 
coneguts forns i la seva edat 
mitjana és d’uns 50 anys.

“Emocionalment, estem 
dolguts per les formes com 
ens van comunicar el tan-

cament”, apunta una de les 
treballadores, qui recorda 
que quan l’empresa ha-
via patit algun daltabaix al 
llarg dels anys, tots havien 
posat de la seva part per 

tancament per jubilació i 
que l’empresa no està obli-
gada a cap mena d’indem-
nització. “No hi ha res a dir”, 
reconeixen, però admeten 
que “a escala humanan ens 

tirar-la endavant. “Sense 
cap notificació prèvia, sense 
indemnització, d’un dia per 
l’altre...”, assenyala.

La plantilla n’és cons-
cient que la llei empara el 

El local del carrer Rafael Casanova amb carrer Justícia. / M. C.

esperàvem un altre tracte, 
després de tants anys tre-
ballant”.

Mostres de suport
Malgrat tot, els treballadors 
han volgut, a través de Diari 
de Rubí, agrair les nombro-
ses mostres de suport que 
han rebut per part de la 
ciutadania durant aquests 
dies. També han aprofitat 
per acomiadar-se de la que 
durant tants anys han estat 
la seva clientela, de la qual 
“no ens vam poder acomia-
dar com ens hauria agradat 
després de tant de temps”.

A la porta d’una de les 
botigues es pot llegir encara 
un concís comunicat: “Tan-

El Forn Aribau tanca les cinc botigues 
per jubilació dels propietaris
La trentena de treballadors, principalment rubinencs, que s’han 
trobat inesperadament a l’atur agraeixen les mostres de suport

cat per jubilació. Agraïm la 
seva fidelitat. Disculpin les 
molèsties”.

Nota informativa del tancament. / M. C
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REDACCIÓ

Amb l’objectiu de promoure 
una mirada inclusiva en sen-
tit ampli als casals d’estiu de 
Rubí, l’Ajuntament desenvo-
lupa un projecte d’acompa-
nyament al lleure inclusiu, 
que arriba després d’una 
prova pilot que es va dur a 
terme l’any passat. Així, el 
Consistori ofereix recursos 
a les AFAs que organitzen 
els casals d’estiu adreçats 
a infants de primària i a les 
empreses proveïdores de la 
gestió d’aquestes activitats 
per tal de complementar 
la seva programació amb 
propostes inclusives.

El projecte es basa en el 
concepte d’inclusió en sentit 
ampli, contemplant totes 
les dificultats i casuístiques 
de la infància. L’objectiu és 
promoure un lleure educatiu 
i inclusiu a la ciutat, especi-
alment per a la infància en 
situacions de desigualtats 
i vulnerabilitats socioedu-
catives.

Recursos per a les AFA
L’Ajuntament, a través de 
l’entitat APDIR, ha ofert for-

mació específica d’inclusió 
a les AFA i a les empreses 
proveïdores de la gestió dels 
casals d’estiu que han volgut 
participar en el projecte, així 
com un manual de bones 
pràctiques per a la inclusió.

A més, el Consistori ha 
contractat 20 agents d’inclu-
sió que s’inclouen dins dels 
equips de les empreses con-
tractades per l’AFA. Aquests 
monitors que treballen de 
forma transversal perquè la 
inclusió sigui viable a tot el 
casal. Paral·lelament, l’Ajun-
tament també ha contractat 
dos coordinadors dels casals 
per vetllar perquè el projec-
te funcioni.

A més, també s’han pro-
gramat tot un seguit d’acti-
vitats inclusives en coordi-
nació amb diferents entitats 
i serveis municipals, que 
s’han posat a disposició de 
tots els casals. Així, s’ha ge-
nerat un paquet d’activitats 
que inclou, per exemple, 
activitats de coneixement 
de l’entorn. I cada casal ha 
pogut escollir les propostes 
que encaixaven més amb 
la seva línia d’educació en 
el lleure.

Casals d’estiu inclusius i
amb atenció a la diversitat

390.000 euros per a actuacions de millora 
a diferents centres educatius de la ciutat

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
anunciat que s’està execu-
tant el Pla de millora dels 
centres educatius, dotat 
amb 390.000 euros. La tren-
tena d’intervencions previs-
tes fins al moment, moltes 
de les quals ja s’han iniciat i 
algunes ja s’han completat, 
és previst que finalitzin 
durant el mes de setembre.

Aquests diners perme-
tran finançar la remodelació 
del pati de l’Escola Torre de 
la Llebre i la impermeabilit-
zació de l’Escola Bressol Mu-
nicipal Lluna, entre d’altres 

El Consistori recorda 
que, com a administració 
local, només té les compe-
tències de manteniment 
dels centres educatius, ja 
que la inversió correspon a 
la Generalitat de Catalunya, 
que és qui té les competèn-
cies d’Ensenyament. 

Tot i això, l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, afirmava, 
durant la presentació dels 
projectes finançats gràcies 
al romanent de Tresore-
ria, que “el cert és que als 
darrers anys hem hagut de 
compensar amb manteni-
ment la falta d’inversió del 
govern català”.
En aquest sentit, l’Ajunta-
ment ha previst actuacions 
a una quinzena d’equipa-
ments educatius, algunes 
de les quals ja estan fina-
litzades. 

L’administració local 
apunta que, a aquests im-
ports, cal sumar les actua-
cions d’eficiència energètica 
que s’han dut a terme a 
diferents escoles per valor 
d’uns 43.000 euros.

CENTRE ACCIÓ

Escola 25 de Setembre

• Subministrament i col·
locació d’una malla a la 
tanca (1.815,00 €)
• Plantació de 5 pruners 
(2.268,75 €)

Centre d’Educació 
Especial de Ca n’Oriol

• Canvi de reixes al pati 
(3.114,54 €)

Escola d’Art i Disseny 
edRa

• Col·locació de nou pavi·
ment a la zona d’exposi·
cions (8.926,19 €)
• Motorització de 5 fines·
tres (1.936,00 €)
• Reparació de paviment 
vinílic (1.683,59 €)

Escardívol • Canvi de la porta d’en·
trada (1.655,78 €)

Escola Bressol La 
Lluna

• Impermeabilització de 
l’edifici (23.643,40 €)

Escola Bressol Sol, 
solet

•Canvi de l’aplacat de les 
parets bufades, pladur 
en una paret malmesa i 
reparació dels sostres de 
formigó (12.000,00 €)

Escola Municipal de 
Música Pere Burés

• Col·locació de dues por·
tes blindades (5.505,50 €)

Finca Font Ferro • Canvi de reixes de 
tancament de l’entrada 
(4.878,72 €)

Escola Joan Maragall

• Canvi de la il·luminació 
exterior (4.500,00 €)
• Canvi de la porta de 
consergeria (1.385,00 €)
• Formigó imprès a l’en·
trada (11.279,62 €)
• Plantació de 6 tipuanes 
(2.722,50 €)

Escola Montessori

• Canvi de les reixes de 
tancament de la façana 
del c. Edison (7.405,19 €)
• Canvi de la il·luminació 
exterior (5.200,00 €)
• Canvi de 18 finestres 
(20.268,75 €)
• Subministrament i 
instal·lació de 10 bancs 
de resina (5.517,60 €)
• Plantació de 4 tipuanes 
(1.815,00 €)

Escola Mossèn Cinto

•Pintura parcial a la 
zona infantil i menjador  
(11.676,50 €)
• Plantació de 2 tipuanes 
(907,50 €)

CENTRE ACCIÓ

Escola Pau Casals

• Reparacions al pati, 
pavimentació del pati 
d’infantil i reparació 
i pintura de la paret 
(11.347,09 €)
• Plantació de 4 tipuanes 
(1.815,00 €) i 1 lledoner 
(453,75 €)

Escola Ramon Llull

• Canvi de 15 finestres 
(14.998,65 €)
• Col·locació d’embor·
nals al pati, ampliació 
de voreres i continuació 
de la grada per evitar 
esllavissaments de terra 
(20.000,00 €)
• Plantació de 12 tipuanes 
(5.445,00 €) i 2 roures 
vermells (907,50 €)

Servei Local Català • Substitució i col·locació 
de 13 cortines (9.032,00 €)

Escola Teresa Altet

• Reparacions al pati i a 
les voreres al voltant de 
l’escola (17.585,50 €)
• Canvi de 3 persianes 
per altres d’alumini 
(765,00 €)
• Plantació de 7 tipuanes 
(3.176,25 €)

Escola Torre de 
la Llebre

• Eliminació del canaló 
de la coberta del gimnàs 
(3.902,25 €)
• Substitució del parquet 
de la zona infantil 
(1.127,32 €)
• Pintura interior 
(35.428,80 €)
• Reparacions al pati: 
retirar i protegir el canaló 
de recollida d’aigües, 
reparar les pistes de 
formigó, retirar un muret 
del pati, millorar els dre·
natges, treure una soca i 
reparar el sauló del pati 
per evitar entollaments 
(23.870,75 €)
• Canvi de 5 finestres i de 
2 persianes (4.959.35 €)

Escola Rivo Rubeo • Plantació de 3 pruners 
(1.361,25 €)

ACTUACIONS INCLOSES AL PLA DE MILLORA DELS CENTRES EDUCATIUS

Entre les actuacions hi ha la impermeabilització de l’Escola Bressol La Lluna

Els casals d’estiu del Pau Casals i del Montessori van realitzat activitats 
conjuntes divendres passat. / Ajuntament de Rubí – Localpres
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Apareix una pintada a la façana 
de l’església de Sant Pere 

REDACCIÓ

La façana lateral de l’església 
de Sant Pere ha aparegut 
aquest dilluns amb una lletja 
pintada. Davant aquest fet, 
mossén Joaquim Meseguer, 
rector de la parròquia i ar-
xipreste de Rubí, ha enviat 
una carta a l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i als regidors 
de l’Ajuntament on expresa 
“la tristor i indignació” per 
la pintada.

Pel mossèn, la realització 
d’aquesta pintada posa de 
relleu “la poca consideració 
que alguns manifesten en-
vers la fe cristiana d’una part 
significativa de la població 
de la nostra ciutat i el poc 
respecte que alguns tenen 
envers el nostre patrimoni 
cultural, artístic i arquitec-
tònic”.

A l’escrit, Joaquim Me-
seguer també lamenta els 
continus cops de pilota que 
la paret exterior del temple 
ha de sofrir cada dia a causa 
del joc de futbol d’infants i, 
de vegades també d’adults, 
en una plaça en la qual ex-
pressament està senyalitzat 
que no es pot jugar a pilota.

“És un fet que també 
ens preocupa perquè això 
representa una erosió que 
acabarà malmetent les pa-
rets de l’església i afectarà 
negativament el patrimoni 
de la nostra ciutat, essent 
com és l’església parroquial 
de Sant Pere l’edifici més 
antic i emblemàtic”, apunta 
el rector.

Per tot això, en nom de 
la Parròquia de Sant Pere i 
de la seva feligresia, demana 
que des de l’Ajuntament es 

vetlli pel patrimoni cultural, 
artístic i arquitectònic local, 
i d’una manera especial per 
l’església de Sant Pere pel 
seu valor històric.

També se sol·licita que el 
consistori cuidi que el tem-
ple parroquial de Sant Pere 
no hagi de sofrir les erosions 
causades per cops de pilota 
ni altre tipus d’agressió com 
ara les pintades.

Finalment, el mossèn 
demana que l’Ajuntament, 
donat que disposa de per-

sonal especialitzat, pugui 
fer-se càrrec de l’eliminació 
de la pintada.

Va ser dijous quan una 
brigada de neteja de l’Ajun-
tament va eliminar la pinta-
da de la paret de l’esglèsia. 
Joaquim Meseguer va agrair 
a través de les xarxes socials 
a l’Ajuntament “la rapidesa 
i efectivitat amb la qual 
ha actuat”, tot afegint que 
això contribueix al mante-
niment del nostre patrimoni 
històric. 

La brigada de neteja municipal va eliminar la pintada
REDACCIÓ

El Servei Local de Català 
posa en marxa un nou 
trimestre de cursos de català 
per a adults el proper mes 
de setembre. Les persones 
que s’hi vulguin matricular i 
que durant l’últim any hagin 
estat alumnes del servei, 
podran fer-ho de manera 
preferent els dies 12 i 13 de 
setembre. 

L a  m a t r í c u l a  d e l 
nou alumnat es podrà 
formalitzar els dies 14, 15 i 
16 de setembre. En tots dos 

casos, el procediment és 
en línia. En cas de voler fer 
els tràmits presencialment, 
caldrà demanar cita trucant 
al 637 389 764 fins a 9 de 
setembre (excepte el mes 
d’agost).

Abans de fer el procés, 
es recomana fer els passos 
previs a la inscripció a https://
www.cpnl.cat/inscripcions. 
Si l’alumne no ha cursat cap 
formació al Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
(CPNL), cal saber quin és el 
seu nivell de coneixements 
per poder assignar-li un 

curs adequat a les seves 
necessitats. En aquest cas cal 
fer una prova de col·locació 
o bé aportar un certificat 
validat. El nou alumnat pot 
fer la prova de col·locació 
presencialment o en línia 
fins al 26 de juliol i entre el 
5 i el 9 de setembre. Tota la 
informació sobre el procés 
de matrícula i preinscripció 
es pot consultar a la pàgina 
web del CPNL.

El Servei Local de Català 
de Rubí es troba al Centre 
Cívic El Pinar – La Cruïlla 
(Urbanització el Pinar, 1. 

La matrícula del nou alumnat del Servei
Local de Català es podrà formalitzar 
els dies 14, 15 i 16 de setembre

REDACCIÓ

La rubinenca Mireia Gascón, 
en representació de la 
Plataforma Reconvertim el 
Camp de Golf de Can Sant 
Joan, va intervenir en el Ple 
de juliol de l’Ajuntament de 
Sant Cugat per reclamar que 
els consistoris de Rubí i Sant 
Cugat i l’Incasòl els deixin 
participar en els treballs 
per redactar el conveni que 
defineixi els usos d’aquesta 
zona verda.

Gascón va explicar que, 
després de correus sense 
contestar, l’administració 
rubinenca els havia respost 
via mail que els serveis jurídics 
municipals estaven revisant 
el conveni i que, un cop el 
document estigués revisat, 
el facilitarien a la Plataforma. 
Per aquest motiu, ja no van 
assistir al Ple rubinenc, previst 
per ahir al vespre.

En la sessió plenària 
santcugatenca,  Gascón 
va exposar les demandes 
de la plataforma: accés 
a l  co nve n i  p e r  p o d e r 
incidir en el mateix, una 
comunicació més fluida 
amb els  ajuntaments i 
concretar una reunió per 
treballar conjuntament els 
futurs usos de l’espai que 
es vol renaturalitzar.

‘Ens fa  por que tot 
estigui massa lligat quan 
tinguem accés al conveni’, 
va apuntar la rubinenca, 
qui va expressar temors 
sobre la part dels terrenys 
que l’Incasòl vol quedar-se. 
Segons la representant de 
la Plataforma, aquesta és la 
més propera al Torrent dels 
Alous, una zona que des del 
col·lectiu consideren que 
ja està massa pressionada 
urbaníst icament  i  que 
s’hauria de preservar.

L’a lca ldessa,  Mireia 
Ingla,  va expl icar que, 
de moment,  e l  trebal l 
que s’està fent és tècnic 
perquè en el conveni “hi 
ha una sèrie de coses que 
no veiem massa clares” 
i  q u e  l ’a d m i n i s t ra c i ó 
santcugatenca manté la 
seva voluntat c lara de 
recuperar i obrir l’espai a 
la ciutat, amb les millors 
condicions.

En aquest sentit,  va 
respondre Gascón que el 
conveni està en un punt 
molt inicial sobre el qual 
s ’està trebal lant  i  que 
quan arribi  el  moment 
de decidir  e ls  usos es 
reprendrien les converses 
amb la Plataforma i la resta 
d’administracions.

Ta m b é  v a  a f i r m a r 
que  intentar ia  que  la 
comunicació a partir d’ara 
sigui més fluida.

Rubí i Sant Cugat responen a la Plataforma
Reconvertim el Camp de Golf que serveis 
tècnics i jurídics estan revisant el conveni 

A dalt, la pintada a la façana lateral de la parròquia. Sota, la façana 
després de la neteja. / C.c
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Nova edició del grup de compra
agregada d’energia per a empreses 
i comerços del municipi

REDACCIÓ

L’Ajuntament, a través del 
servei Rubí Brilla, ha im-
pulsat una nova edició del 
grup de compra agregada 
d’energia al municipi. Des 
del 2018, quan es va posar 
en marxa, més de 60 em-
preses i comerços rubinencs 
s’han beneficiat d’aquesta 
iniciativa. Ara, el Consistori 
busca noves firmes que vul-
guin sumar-se a la proposta, 
que consisteix a comprar 
energia de forma conjunta 
amb l’objectiu d’estalviar 
costos i, d’aquesta manera, 
millorar la competitivitat.

L’energia és, després 
dels recursos humans, la 
segona despesa més im-
portant que han d’assumir 
les empreses. A Rubí, la 
indústria representa el 54% 

del consum energètic de la 
ciutat (5000.000.000 kWh/
any). A través de la compra 
agregada d’energia, les em-
preses estalvien de mitjana 
un 16% de la factura elèc-
trica, amb un sostre màxim 
del 20%.

Una proposta d’èxit
Els resultats obtinguts du-
rant els quatre anys de 
funcionament del grup de 
compra agregada d’energia 

que paguen pel seu consum 
energètic i optimitzar la 
seva potència contractada. 
Els estalvis poden arribar al 
20% de la despesa elèctrica.

“Formant part del grup, 
les empreses i comerços 
participants assoleixen una 
millora del preu i de les 
condicions contractuals; 
energia 100% d’origen reno-
vable, i assessorament per 
a la implementació d’auto-

de Rubí avalen l’èxit de la 
iniciativa. Actualment, el 
grup gestiona un volum de 
més de 20 GWh i més de 75 
punts de subministrament, 
dividits en quatre lots d’alta 
i baixa tensió i, cadascun 
d’ells, amb la possibilitat 
de contractar preus fixos o 
indexats (preus de mercat). 
Com més empreses formin 
part del grup de compra, 
millor preu es podrà acon-
seguir en licitacions futures.

La iniciativa funciona de 
la següent manera: es de-
mana oferta de preus a les 
diferents comercialitzado-
res i, d’aquesta manera, s’as-
seguren sempre els millors 
preus per als membres del 
grup. Amb independència 
de la seva dimensió, totes 
les empreses i comerços de 
Rubí podran reduir el preu 

A través de la compra agregada d’energia, les empreses estalvien de mitjana un 16% de la factura 
elèctrica . / Ajuntament

Tota l'actualitat també a
www.diariderubi.com

La gestió dels recursos compartits permet a 
les firmes participants poder estalviar fins al 20% 
de la seva despesa elèctrica 

REDACCIÓ

La Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de Terrassa 
ha guardonat l'empresa ru-
binenca European Flavours 
& Fragances (EFF) Spain 
per la seva aposta ferma 
cap a la internacionalitza-
ció. L'empresa exporta els 
seus productes a 36 països 
d'arreu del món i té diverses 
filials i delegacions comer-
cials a altres països. A Rubí, 
l'empresa compta amb 22 
treballadors.

EFF Spain, situada a La 
Llana, ocupa l'antiga divisió 
d'aromes alimentaris d'Eu-
rofragance, que el 2013 
la va vendre per concen-
trar-se en el negoci dels 
productes no alimentaris. 
La va comprar el grup an-
glès European Flavours & 
Fragances, que va apostar 
per l'expansió internacional 
de la nova companyia, espe-
cialitzada en la comercialit-
zació d'aromes destinats a 
la indústria de l'alimentació 
i les begudes.
El Premi Cambra a la In-

consum solar”, ha explicat 
el regidor de Medi Ambi-
ent, Transició Ecològica i 
Benestar Animal, Andrés 
Medrano Muñoz.

A més, el servei Rubí Bri-
lla ofereix, de forma prèvia 
i gratuïta, la realització d’un 
informe personalitzat del 
potencial d’estalvi que tin-
drien si participessin en el 
grup de compra agregada.

Totes aquelles compa-

nyies rubinenques inte-
ressades a participar en 
aquesta iniciativa poden 
notificar-ho a l’Ajuntament 
mitjançant el correu elec-
trònic rubi_brilla@ajrubi.
cat o el telèfon 93 588 70 00 
(ext 6791), on també poden 
adreçar els seus dubtes i 
consultes. A www.rubi.cat/
compraagregada també 
trobaran tota la informació 
sobre aquest grup.

Més de seixanta
empreses i comer-

ços rubinencs ja 
s’han beneficiat de 

la iniciativa, que 
arriba a 

la 5a edició

European Flavours & Fragances, amb seu a Rubí, 
rep el Premi Cambra a la Internacionalització

El representant d’European Flavours & Fragances, recollint el guardó a 
la Internacionalització. / Cedida

novació ha estat per a la 
companyia terrassenca Bio-
Fi, dedicada al tractament 
d'aigües residuals. La firma 
ha desenvolupat un projec-
te en el marc del programa 
Ris3Cat d'ACCIÓ de la Ge-
neralitat de Catalunya que 
permet augmentar fins a un 
35% la capacitat de les de-
puradores sense fer-hi obra.

L'altra firma premiada 
és Hercal Diggers, també 
de Terrassa, que ha po-
sat en marxa a Terrassa la 
planta de valorització de 
residus H-Zero, la primera 
i única instal·lació estatal 
que transforma els residus 
de la construcció en àrids 
reciclats rentats d'excel·lent 
qualitat i aptes per a la fabri-

cació de formigó sostenible. 
La firma va rebre el Premi 
Cambra a la Sostenibilitat.

La cerimònia d'entrega 
dels Premis Cambra 2022 
va tenir lloc dijous passat al 
Teatre de la Passió d'Olesa 
de Montserrat. Durant l'ac-
te, també es va reconèixer la 
trajectòria empresarial del 
doctor enginyer industrial 
Josep de C. Torella Cascan-
te, fundador i president de 
Torrella Ingeniería – Arqui-
tectura. Torella Cascante va 
rebre el Premi Cambra al 
Lideratge Empresarial, per 
ser pioner d'un nou concep-
te en l'enginyeria industrial 
que pensa en edificis que 
optimitzin els processos 
productius de la indústria.

Durant l'acte, es va re-
ivindicar de nou la finalit-
zació del tram de la B-40 
entre Terrassa i Abrera. La 
Cambra de Terrassa vol que 
la via estigui operativa com 
més aviat millor, ja que la 
considera "una infraestruc-
tura cabdal per a l'activitat 
socioeconòmica de la de-
marcació".
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Una trentena d’edificis municipals
comptaran amb plaques solars en el 2023
REDACCIÓ

L’Ajuntament vol posar en 
marxa un projecte d’auto·
consum energètic amb la 
col·locació de plaques solars 
en els terrats d’una trentena 
d’equipaments municipals. 
La iniciativa, que es vol que 
sigui una realitat el 2023, 
preveu la construcció d’un 
total de 30 instal·lacions 
fotovoltaiques (més d’1,5 
kWp), que permetran anu·
alment produir més de 2 
GWh (20% de la demanda 
elèctrica de tots els edificis 
municipals), reduir més de 
528 tones de CO2 i estalviar 
340.000 euros anualment.

“Tenim l’obligació de 
reduir les nostres emissions 
en un 55% per l’any 2030. 
Per assolir aquesta fita cal 
la implicació i l’esforç de tot·
hom, però en primer terme, 
de la mateixa administració 
pública”, ha assegurat l’al·
caldessa, Ana M. Martínez, 
durant la presentació del 
projecte davant dels mitjans 
de comunicació.

Entre els equipaments 
que formaran part del pro·
jecte hi ha el Mercat Mu·
nicipal, les escoles munici·
pals, la Biblioteca Mestre 
Martí Tauler, el cementiri, 
poliesportius o l’edifici del 
Bullidor. Tots ells cobriran 
la seva teulada de panells 
solars, però l’energia que 
aquests panells generin 
serà aprofitada per molts 
més equipaments, ja que es 
tractarà d’un autoconsum 
compartit.

En aquest sentit, l’ener·
gia produïda a la teulada 
de l’Escola Bressol La Bruna 
els caps de setmana, quan 
aquesta està tancada, po·

drà ser aprofitada per la 
Biblioteca. Això és possible 
perquè la normativa permet 
compartir l’energia d’una 
instal·lació solar amb tots 
aquells punts de consum 
elèctric situats a menys de 
500 metres que es vulgui.

Segons el regidor de 
Medi Ambient, Transició 
Ecològica i Benestar Animal, 
Andrés Medrano, “aquest 
fet és molt important, ja 
que ens obre la porta, un 
cop les instal·lacions esti·
guin construïdes, a estudiar 
la possible compartició de 
l’energia també amb el petit 
comerç i els habitatges (de 
famílies vulnerables o no), 
creant així una comunitat 
energètica”. Per a Medrano, 
“el context d’emergència 
climàtica exigeix accelerar 
la transició energètica i 
aquest és un projecte de 

de l’ICAEN) que poden fer 
reduir el període d’amortit·
zació d’aquesta inversió dels 
7,3 anys a només 3 anys. La 
previsió de licitació i execu·
ció del projecte s’emplaça 
l’any 2023.

Segons l’executiu local, 
el fet d’executar aquest 
gran projecte de 30 instal·
lacions, en comptes d’anar 
fent instal·lacions gradual·
ment, comporta diversos 
avantatges com disposar 
de millors preus gràcies a 
l’economia d’escala; poder 
compartir energia entre 
equipaments, fet que im·
plica un major estalvi eco·
nòmic; i reduir els costos 
associats a la gestió admi·
nistrativa pública.

L’Ajuntament també ha 
realitzat inversions en fo·
tovoltaica al Rubí Forma i a 
l’edifici APEUS.

gran impacte”, ha sentenciat 
el regidor.

Per costejar el projecte, 
l’equip de govern portarà 
a aprovació al Ple ordinari 
del mes de juliol la sol·
licitud d’un préstec de 2,5 
milions d’euros per cobrir 
el cost de la construcció i 
instal·lació dels panells fo·
tovoltaics. Alhora, per a les 
mateixes instal·lacions, se 
sol·licitarà rebre ajuts dels 
fons europeus (ajuts de la 
Diputació de Barcelona i 

Antoni Abad, nou president de Mútua. / Arxiu

La junta directiva de Mútu·
aTerrassa ha nomenat l'ex·
president de la patronal Ce·
cot Antoni Abad com a nou 
president de l'entitat. Abad 
agafa el relleu de Jordi Pa·
rera, que ha finalitzat el seu 
mandat. Abad va entrar a la 
junta directiva de MútuaTer·
rassa el 26 de juny de 2007. 
Des de llavors i fins al juny 
de 2014 va exercir de vocal, 
i a continuació va ocupar la 
vicepresidència tercera fins 
al setembre de 2015. Fins al 
setembre del 2016 va exercir 
com a vicepresident segon, 
quan va passar a ocupar 
el càrrec de vicepresident 
primer. Llicenciat en Cièn·
cies Empresarials i Master 
in Bussines Administration 
per ESADE, Abad va presidir 
Cecot durant 17 anys i fins al 
passat 29 de juny.

Actualment, Abad pre·
sideix el Bussines Angels 
Network Catalunya (BANC), 
el Centre de Reempresa de 
Catalunya i la Xarxa Espa·
nyola de Bussines Angels 
(ESBAN). Està vinculat als 
sectors educatiu, metal·
lúrgic i turístic, així com al 

terreny de la consultoria 
financera i és conseller en 
diverses empreses.

També exerceix com a 
docent a ESADE, la Univer·
sitat Politècnica de Catalu·
nya (UPC) i la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) en els 
àmbits de gestió finance·
ra, comptabilitat analítica 
i creació d’empreses i em·
prenedoria i, paral·lelament, 
és articulista en múltiples 
publicacions econòmiques 
i sectorials.

Jordi Parera, president sor-
tint
Jordi Parera, el president 
sortint, va entrar a formar 
part de la Junta Directi·
va de l’entitat el maig del 
2003. Fins al juny del 2007 
va exercir·hi el càrrec de 
vocal, entre 2007 i 2010 va 
ocupar la vicepresidència 
tercera i entre 2010 i 2014 
la vicepresidència segona. 
Entre 2014 i 2016 va exercir 
com a vicepresident primer 
fins que el 27 de setembre 
d’aquell any va ser nomenat 
president, en substitució de 
Josep Betriu Pi. / DdR

L’expresident de Cecot 
Antoni Abad, nou president 
de MútuaTerrassa

Aquest dilluns s’ha presentat el projecte. /  Ajuntament de Rubí - Localpres

L’energia produïda 
podrà ser 

compartida, és 
a dir, aprofitada 

per altres 
equipaments 

propers
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És segur, viure a Rubí? 
www.auprubi.cat

Recupera la xerrada que vam fer
sobre seguretat i comunitat

Estem vivint una crisi amb un impacte greu en la
conflictivitat i la crispació social. L'aïllament, la

solitud i la manca de vincle en la comunitat
produeixen desarrelament, desconfiança, por,

inseguretat. L'altri pot ser viscut com a amenaça,
com a no-igual.

 
Creieu que s'està fomentant que les persones

visquem cada cop de forma més aïllada i
individual?

Sabem que les comunitats que mantenen vincles,
tenen cura de les persones i se senten

corresponsables del que passa al seu voltant són
aquelles on vivim més segures. En elles però cal
també accés a allò bàsic: sostre, menjar, cures,

relacions, temps, igualtat.

 
Tu, quan, com, on et sents amb seguretat?
Dependrà de si ets jove o gran; pobra o rica; de si

tens xarxa i accés a recursos; de si ets home, dona
o trans; blanca o racialitzada o de molts altres
factors. Les amenaces canvien per a cadascú. 
Però sabem que ens sentim segures quan els

carrers i places tenen verd, llum i vida, quan estem
(ben) acompanyades, quan si algú ens increpa una
altra ens ajudarà, quan hi ha recursos per treballar
conflictes, quan es respecta la nostra integritat. 

 
En general, quan s'inverteix en la dignitat de la vida
de la gent de Rubí: suport a famílies, centres cívics

que dinamitzin barris, oci segur per a joves,
sensibilització sobre drogues i alcohol, violència
masclista o homòfoba, mediació en conflictes,

atenció a la salut mental, habitatge, etc. 

Betlem Cañizar Bel
la nostra regidora

Em fa por que
m'ocupin el pis,
si marxo de
vacances

Vivim un allau de missatges sobre
ocupació, por, delinqüència. Hi ha
delictes, hi ha por, però alguns partits
amplifiquen xifres, alguns mitjans de
comunicació magnifiquen i tergiversen
fets.

Tenim la sensació de viure en perill
constant, independentment de les dades:
quins delictes creixen, quins baixen, a qui
afecten més habitualment, on es
produeixen, etc.?

Les ocupacions en són un exemple clar:
Només el 5% dels habitatges que
s'ocupen són de petits propietaris.

Sabies què?
El 70% són de bancs, el 2%
d’immobiliàries i fons d’inversió, el 10%
de gent que ténen més de 15 habitatges i
el 6% d’administracions públiques.

A Catalunya el 56% de les ocupacions les
protagonitzen dones (sovint caps de
família). El 73% de les persones tenen el
passaport espanyol i el 19% residència i
permís de treball.  

Podríem definir de forma senzilla la seguretat com la possibilitat 
de desenvolupar les nostres vides lliures de violències, coercions i agressions. 

La viquipèdia parla de “forma de llibertat o resiliència contra danys potencials o canvis coercitius no desitjats”, i incorpora
un apartat anomenat “percepcions de seguretat” on diu que “com no és possible conèixer amb precisió fins a quin punt

alguna cosa és ‘segura’ les percepcions de seguretat varien”, i continua “Per exemple, als Estats Units (EUA) és freqüent la
por a la mort per un terratrèmol, però el fet de relliscar al terra del bany mata més gent; i a França, Regne Unit i Estats Units

hi ha moltes menys morts causades pel terrorisme que dones que han estat assassinades per les seves parelles a la llar“.

Necessitem
més policies i
més càmeres
de vigilància?

Múltiples estudis mostren com aquelles
ciutats o països amb més policia,
videovigilància o un sistema penal més
dur no són necessàriament els més
segurs. No hi ha correlació entre la
quantitat de policies per habitant i la
quantitat de delictes. 
Els cossos de policia, com el sistema
judicial, actuen sobretot quan el conflicte
ja és present: contenen o persegueixen el
delicte, però no el reparen ni el resolen.
Aquest, de fet, ja s'ha produit. Què podem
fer, doncs, per a prevenir-lo?

Si volem que es redueixi el delicte, cal
anar més enllà. On invertirieu els
recursos públics per tal de poder tenir
vides dignes de ser viscudes?

Sabies què?
El sis estats d'Europa amb menys
pobresa infantil són també els 6 que
tenen menys policia? Noruega, Suècia,
Islàndia, Finlàndia, Dinamarca, Eslovènia i
Holanda. L'Estat Espanyol és 11è Estat
europeu amb més policia per habitant

Com construir una ciutat segura?

Què podem fer 
per a viure amb seguretat?

Algunes propostes que hem dut a l'Ajuntament
Però, què és la seguretat?

Promovem accions als barris
Aquest ple presentem una bateria de
propostes per Les Torres, treballades
amb les veïnes i exportables a altres
barris. Es tracta de viure en comunitat de
forma segura, el que hauria de ser
objectiu de qualsevol govern. Permet que
ens sentim part de la ciutat, que la
cuidem, que caminem més segures i que
ens fem suport mutu

Dissenyem la ciutat 
amb perspectiva feminista
Des de l'AUP vam iniciar un mapeig
coŀlaboratiu per assenyalar els espais de
la ciutat que són insegurs per manca de
llum, d'espais de relació i de cures; també
aquells on ens sentim be. El disseny de la
ciutat té un paper clau en  el risc i en la
percepció de seguretat.

Oci nocturn públic
El govern ha incorporat la nostra
proposta al Ple de març per obrir un espai
per a l'oci nocturn juvenil, tot l'any, durant
els vespres i nits del cap de setmana. Així
la ciutat tindria un lloc de trobada
referent, estable i segur per a l'oci
nocturn de la gent jove

Jugar a la fresca, prendre el carrer
Al ple de l' octubre de 2021 el ple va
aprovar per unanimitat la nostra proposta
per promoure el joc i la relació a l'espai
públic d'infants i de persones de totes les
edats. L'activitat saludable i que fomenta
la convivència a l'espai públic és un dels
eixos de la seguretat ciutadana. 

Trobaràs més propostes 
 www.auprubi.cat
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És segur, viure a Rubí? 
www.auprubi.cat

Recupera la xerrada que vam fer
sobre seguretat i comunitat

Estem vivint una crisi amb un impacte greu en la
conflictivitat i la crispació social. L'aïllament, la

solitud i la manca de vincle en la comunitat
produeixen desarrelament, desconfiança, por,

inseguretat. L'altri pot ser viscut com a amenaça,
com a no-igual.

 
Creieu que s'està fomentant que les persones

visquem cada cop de forma més aïllada i
individual?

Sabem que les comunitats que mantenen vincles,
tenen cura de les persones i se senten

corresponsables del que passa al seu voltant són
aquelles on vivim més segures. En elles però cal
també accés a allò bàsic: sostre, menjar, cures,

relacions, temps, igualtat.

 
Tu, quan, com, on et sents amb seguretat?
Dependrà de si ets jove o gran; pobra o rica; de si

tens xarxa i accés a recursos; de si ets home, dona
o trans; blanca o racialitzada o de molts altres
factors. Les amenaces canvien per a cadascú. 
Però sabem que ens sentim segures quan els

carrers i places tenen verd, llum i vida, quan estem
(ben) acompanyades, quan si algú ens increpa una
altra ens ajudarà, quan hi ha recursos per treballar
conflictes, quan es respecta la nostra integritat. 

 
En general, quan s'inverteix en la dignitat de la vida
de la gent de Rubí: suport a famílies, centres cívics

que dinamitzin barris, oci segur per a joves,
sensibilització sobre drogues i alcohol, violència
masclista o homòfoba, mediació en conflictes,

atenció a la salut mental, habitatge, etc. 

Betlem Cañizar Bel
la nostra regidora

Em fa por que
m'ocupin el pis,
si marxo de
vacances

Vivim un allau de missatges sobre
ocupació, por, delinqüència. Hi ha
delictes, hi ha por, però alguns partits
amplifiquen xifres, alguns mitjans de
comunicació magnifiquen i tergiversen
fets.

Tenim la sensació de viure en perill
constant, independentment de les dades:
quins delictes creixen, quins baixen, a qui
afecten més habitualment, on es
produeixen, etc.?

Les ocupacions en són un exemple clar:
Només el 5% dels habitatges que
s'ocupen són de petits propietaris.

Sabies què?
El 70% són de bancs, el 2%
d’immobiliàries i fons d’inversió, el 10%
de gent que ténen més de 15 habitatges i
el 6% d’administracions públiques.

A Catalunya el 56% de les ocupacions les
protagonitzen dones (sovint caps de
família). El 73% de les persones tenen el
passaport espanyol i el 19% residència i
permís de treball.  

Podríem definir de forma senzilla la seguretat com la possibilitat 
de desenvolupar les nostres vides lliures de violències, coercions i agressions. 

La viquipèdia parla de “forma de llibertat o resiliència contra danys potencials o canvis coercitius no desitjats”, i incorpora
un apartat anomenat “percepcions de seguretat” on diu que “com no és possible conèixer amb precisió fins a quin punt

alguna cosa és ‘segura’ les percepcions de seguretat varien”, i continua “Per exemple, als Estats Units (EUA) és freqüent la
por a la mort per un terratrèmol, però el fet de relliscar al terra del bany mata més gent; i a França, Regne Unit i Estats Units

hi ha moltes menys morts causades pel terrorisme que dones que han estat assassinades per les seves parelles a la llar“.

Necessitem
més policies i
més càmeres
de vigilància?

Múltiples estudis mostren com aquelles
ciutats o països amb més policia,
videovigilància o un sistema penal més
dur no són necessàriament els més
segurs. No hi ha correlació entre la
quantitat de policies per habitant i la
quantitat de delictes. 
Els cossos de policia, com el sistema
judicial, actuen sobretot quan el conflicte
ja és present: contenen o persegueixen el
delicte, però no el reparen ni el resolen.
Aquest, de fet, ja s'ha produit. Què podem
fer, doncs, per a prevenir-lo?

Si volem que es redueixi el delicte, cal
anar més enllà. On invertirieu els
recursos públics per tal de poder tenir
vides dignes de ser viscudes?

Sabies què?
El sis estats d'Europa amb menys
pobresa infantil són també els 6 que
tenen menys policia? Noruega, Suècia,
Islàndia, Finlàndia, Dinamarca, Eslovènia i
Holanda. L'Estat Espanyol és 11è Estat
europeu amb més policia per habitant

Com construir una ciutat segura?

Què podem fer 
per a viure amb seguretat?

Algunes propostes que hem dut a l'Ajuntament
Però, què és la seguretat?

Promovem accions als barris
Aquest ple presentem una bateria de
propostes per Les Torres, treballades
amb les veïnes i exportables a altres
barris. Es tracta de viure en comunitat de
forma segura, el que hauria de ser
objectiu de qualsevol govern. Permet que
ens sentim part de la ciutat, que la
cuidem, que caminem més segures i que
ens fem suport mutu

Dissenyem la ciutat 
amb perspectiva feminista
Des de l'AUP vam iniciar un mapeig
coŀlaboratiu per assenyalar els espais de
la ciutat que són insegurs per manca de
llum, d'espais de relació i de cures; també
aquells on ens sentim be. El disseny de la
ciutat té un paper clau en  el risc i en la
percepció de seguretat.

Oci nocturn públic
El govern ha incorporat la nostra
proposta al Ple de març per obrir un espai
per a l'oci nocturn juvenil, tot l'any, durant
els vespres i nits del cap de setmana. Així
la ciutat tindria un lloc de trobada
referent, estable i segur per a l'oci
nocturn de la gent jove

Jugar a la fresca, prendre el carrer
Al ple de l' octubre de 2021 el ple va
aprovar per unanimitat la nostra proposta
per promoure el joc i la relació a l'espai
públic d'infants i de persones de totes les
edats. L'activitat saludable i que fomenta
la convivència a l'espai públic és un dels
eixos de la seguretat ciutadana. 

Trobaràs més propostes 
 www.auprubi.cat
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El govern local ha anunciat aquesta set-
mana la voluntat de tirar endavant un 
projecte d’autoconsum energètic que 

preveu col·locar instal·lacions fotovoltaiques a 
una trentena d’edificis municipals. L’objectiu és 
que aquests equipaments puguin produir anu-
alment el 20% de la demanda elèctrica de tots 
els edificis municipals. A banda, es reduirien les 
emissions CO2 i s’estalviaria prop de 350.000 
euros anuals de la factura energètica municipal.

Es tracta d’un projecte ambiciós, pot ser 
el que més des que va arrencar la iniciativa 
Rubí Brilla a la ciutat, i és interessant per 
diferents aspectes.

Autoconsum energètic
EDITORIAL

Entre aquests, el fet que l’energia que 
generin aquestes plaques podran ser 
aprofitada per més equipaments, apostant 
per l’autoconsum compartit. La normativa 
permet compartir l’energia d’una instal·lació 
solcar amb tots aquells punts de consum 
elèctric a menys de 500 metres que es 
vulgui. I aquest fet és doblement atractiu 

perquè, com ha ressaltat el regidor de 
Transició Ecològica, Andrés Medrano, obre 
la porta a estudiar la possible compartició 
de l’energia amb el petit comerç i els ha-
bitatges, creant una comunitat energètica 
local.

Ens trobem en un context d’emergència 
climàtica i el consistori es va comprometre 

a reduir les emissions en la ciutat abans de 
2030 en un 55% respecte al 2005. Segons 
les dades del Rubí Brilla, des del 2011 al 
2021, la ciutat ha reduït les emissions en 
un 15%. Queda molt camí per recórrer, 
però iniciatives ambicioses i pioneres com 
aquesta han de ser el camí. L’administració 
ha de liderar el canvi, amb la implicació 
de la indústria, el comerç i evidentment 
la ciutadania. Toca doncs esperar que el 
projecte es faci realitat.Com s’ha fet la 
compra agregada d’energia, que ja arriba 
a la 5a edició i de la qual ja s’han beneficiat 
una seixantena d’empreses i comerços.

(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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El Tuit de la setmana          18 de juliol

Joaquin Gracia Casas
@JoaquinGraciaCa

Imatges impressionants de un incendi no 
se on es, però tots són igual. Si us plau 
màxima prudència, ja que fan plorar amb 
conseqüències greus. Gràcies @AjRubi  
@DiarideRubi @rubitv_cat totrubi 
@rubifotoquejas @govern
 #rubicity #madeinrubi

CARTES DE LA CIUTADANIA
Cazar con pólvora del rey. 
(respuesta al artículo de 
Vicenç Rabadán)
Leído el magnífico artículo 
de Vicenç Rabadán en su 
edición del 15 de julio, debo 
decir que estoy totalmente 
de acuerdo con el contenido 
de este. No obstante, me voy 
a permitir dos puntualizaci-
ones las cuales Vicenç no ha 
tenido en cuenta. La primera 
es que el transporte al hospi-
tal del CST es un desastre, el 
autobús tiene una frecuencia 
de 70 minutos, aunque es 
más frecuente los fines de 
semana (cada 60 minutos), 
lo cual no deja de ser una 
incoherencia. Los defensores 
de todo esto aducen que 
existe la alternativa, usar el 
ferrocarril de FGC y luego, 
en Terrassa, un autobús al 
hospital. Es evidente que 
ignoran que el paciente del 

hospital, cuando va a él, no 
va de fiesta, con lo que hacer 
transbordo siempre es una 
molestia añadida.

Por otra parte, hay que 
señalar un estudio que, hace 
ya bastantes años, hizo la Di-
rección General del Régimen 
Económico de la Seguridad 
Social, pero que salvando las 
cifras hoy estaría totalmente 
vigente. Decía, en síntesis, 
que la construcción de un 
hospital nuevo sin aumentar 
el personal sanitario, es decir 
atender a cierta población 
con el mismo personal, no 
proporcionaría una mejor 
asistencia y, lógicamente se-
ría un gasto inútil. Por el con-
trario, si al nuevo hospital se 
le dota de médicos, enferme-
ras y demás servicios (radio-
logía, recuperación funcional 
etc.) de nueva contratación 
(que es lo debería ser) el 

coste de mantenimiento 
anual equivaldría cada año al 
de su construcción. A todos 
nos gustaría un hospital en 
nuestra ciudad, pero en ésta 
caso el coste es inasumible. 
Mejoremos las comunicacio-
nes y tendremos el hospital 
más cerca. Pero claro, salir en 
la foto poniendo la “segun-
da” piedra, para un político 
es una tentación de la que es 
imposible sustraerse.

En otro orden cosas y, 
ya que estamos, hay otra 
noticia cuando menos pre-
ocupante. El Ayuntamiento 
va a encargar a una empresa 
externa la confección de un 
nuevo POUM, con un coste 
estimado de alrededor de 
un millo de euros. Yo no soy 
urbanista, pero alguien me 
puede explicar que, entre 
el Ayuntamiento, la Dipu-
tación y la Generalitat no 

hay expertos en urbanismo 
como para confeccionar un 
plan urbanístico para Rubí, 
ya que de ser así habría 
que plantearse la utilidad 
de la función pública. Yo, 
modestamente, hago una 
sugerencia. Si pidiésemos 
la opinión a colectivos que 
pisan la calle diariamente 
como policías municipales, 
taxis-tas, asociaciones de ve-
cinos, comerciantes y vecinos 
en general. Con todas esas 
opiniones ordenadas por 
un asesor jurídico experto 
en Derecho urbanístico y un 
arquitecto en la misma línea, 
igual tendríamos un POUM 
útil y, lo que es mejor, con 
un considerable ahorro, que 
nunca viene mal. 

Estas son las cosas que 
pasan cuando “se tira con 
pólvora del rey”.

José Segura

Caixer espatllat i obsolet
El caixer de l’aparcament del Mercat Municipal, gestionat 
per no sé quina empresa, fa setmanes que està espatllat 
i que t’obliga a desplaçar-te a altres plantes per poder fer 
efectiu el pagament. I dic jo, i si no l’arreglen i el canvien 
per un d’aquest segle. D’aquests que pots pagar amb 
targeta i no amb monedes o bitllets? És una idea... 

Edu García



Per la defensa dels serveis públics

Avui cada dia veiem més 
com es denuncia la deterio-
ració de la salut pública en 
algunes ciutats.

Cal assenyalar que, a 
Catalunya i Espanya, els sa-
nitaris de l’atenció primària 
estan saturats; la falta de 
consideració, l’esgotament 
postcovid i, més enllà de 
la crisi més visible, la de 
les urgències, descriuen un 
sistema que es dirigeix cap 
a una catàstrofe.

A i xò  q u e  p a s s a  e n 
aquests territoris trans-
cendeix a tot el sistema 
nacional de sanitat que, 
abandonat a l’atzar de les 
mans de la privatització, 
serà presa del mateix destí 
que van trobar, en anys 
anteriors, serveis bàsics 
com l’aigua, l’electricitat, 
els hidrocarburs les teleco-
municacions i el transport 
públic, entre altres, amb 
la complicitat activa dels 
governs locals, autonòmics 
i de l’Estat.

Catalunya i Espanya, que 
gaudien d’un dels millors 
sistemes públics sanitaris 
d’Europa, estan avui experi-
mentant la seva desaparició. 
De nou, i com si no hi hagués 
hagut una crisi econòmica 
tremenda dins de la matei-
xa pandèmia de la covid, el 
llenguatge que impera de 
manera idèntica en tots els 
països europeus és el de les 
restriccions pressupostàries.

D’aquí la falta de recluta-
ment de professionals met-
ges d’atenció primària, met-
ges especialistes i personal 
d’infermeria, producte de la 
precarietat de les condicions 
laborals d’aquest sector 
professional, l’exponencial 
deficiència de mitjans tèc-
nics per a respondre a les 
necessitats de la població.

I aquesta situació de pri-
vatització es pot extrapolar a 
altres camps: educació, uni-
versitats, recerca, atenció a 
les persones grans, serveis 
socials, pensions privades, 
la banca, etcètera.

L’objectiu no és un altre 
que la privatització genera-
litzada és a dir, la mercan-

tilització de les activitats 
no mercantils per se. Tota 
la cultura europea de la 
igualtat d’oportunitats està 
condemnada a mort. Emer-
geix una temible contrare-
volució social d’efectes letals 
per als més necessitats, 
que continuen augmentant. 
L’estratègia per a imposar 
aquest model discorren 
disfressades de paraules 
aparentment neutrals: “ex-
ternalització”, “sostenibi-
litat”, “reformes estructu-
rals”, “rendibilitat”, “treball 
parcial”...

La pandèmia ha posat en 
evidència el desarmament 
col·lectiu enfront de les lleis 
del mercat “lliure”; els serveis 
de salut, educació, cultura, 
benestar social van realitzar, 
amb el poc que disposaven, 
un exercici de malabarisme 
per a atendre els ciutadans. 

Però aquests sacrificis 
han canviat alguna cosa?, 
no, perquè els Estats no es-
tan treballant per a la salva-
guarda dels serveis públics i 
la política econòmica de la 
UE tampoc va en aquesta 
direcció i, per tant, no s’està 

treballant per a retornar a 
la ciutadania la semàntica 
prioritària del bé públic 
enfront del lema destructor 
de la “lliure competència”.

Cal generar un debat 
ciutadà amb les opcions 
polítiques, socials, sindi-
cals, veïnals que estiguin 
disposats a mobilitzar a la 
ciutadania per a una lluita 
que permeti frenar la guerra 
social privatitzadora contra 
sectors de la majoria ciuta-
dania i les capes populars 
que imposen els i les nostres 
governantes generant una 
rebel·lia contra aquesta 
intolerància.

No podem esperar que 
això sorgeixi de l’improvís, 
hem d’impulsar des de cada 
barri i ciutat, acords de 
denúncia i mobilització que 
permeti posar entre l’espasa 
i la paret als nostres gover-
nants locals, autonòmics 
i estatals, i fer-ho ja, si no 
ens trobarem en molt poc 
temps amb la perduda total 
de moltes de les millores 
per les quals van lluitar i van 
aconseguir els nostres pares 
i avis. Rebel·lem-nos.

Josep M. Pijuan Francesc Mauri 
Meteoròleg i presentador 
de televisió

Des del passat dimarts 
12 de juliol de 2022 Ca-
talunya es veu afectada 
per una massa d'aire càlid 
provinent del nord d'Àfri-
ca amb valors de tempe-
ratura màxima per sobre 
de 40 °C als sectors tradi-
cionalment més càlids de 
l'interior i en punts de l'Alt 
Empordà durant el cap de 
setmana del 15 al 17 de 
juliol de 2022.

Al llarg de l'episodi,  
s'han mesurat pocs rè-
cords de temperatura mà-
xima, ja que durant l'ona-
da de calor de finals de 
juny 2019, la més intensa 
de les últimes dècades a 
l'interior de Catalunya, 
els registres màxims van 
ser més alts en general. 
Al llarg del que portem de 
l'episodi, 3 de les 153 es-
tacions de la XEMA amb 
més de 10 anys de dades 
han igualat o superat la 
seva màxima absoluta de 
tota la sèrie.

El factor més destacat 
d'aquest episodi de calor 
està essent la seva per-
sistència, ja que des del 
10/11 de juliol els termò-
metres es van començar a 
enfilar. S'han produït nits 
tropicals, és a dir, nits en 
la qual la temperatura mí-
nima és igual o superior 
als 20 °C,  i fins i tot tòr-
rides, amb temperatures 
mínimes igual o superior 
als 25 °C, especialment a 
l'àrea metropolitana de 
Barcelona. 

Entre el 15 i el 17 de 
juliol, 11 de les 152 esta-
cions amb més de 10 anys 
de dades han mesurat la 
seva temperatura mínima 
més alta en un mes de juli-
ol, però cap d'elles de tota 
la sèrie.

Redacto aquest article 
el dimecres 20 i apunta 
encara pitjor pel que fa 
a calor i persistència de 
l’onada. Anirem valorant 
les dades.

Calorada

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61

29 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.

Des de 1993 al teu costat!

www.diariderubi.com 
administracio@diariderubi.cat · publicitat@diariderubi.cat

Telèfon 609 03 22 89 
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El popular i mediàtic humo-
rista català Peyu visitarà al 
setembre la nostra ciutat 
per posar en escena el 
seu espectacle d’humor 
‘L’home Orquestra’. Serà 
en el marc dels actes del 
centenari del Casal Popular 
i de les Festes de Sant Roc.
El disseny del cartell de 
‘L’Home Orquestra’  ja 
dona moltes pistes del que 
vol ser aquest espectacle. 
En Peyu ha volgut fer d’al-
guna manera una paròdia-
homenatge d’aquesta figu-
ra que tots hem vist actuar 
alguna vegada a la Festa 
Major del poble.

Al muntatge, en Peyu fa 
un recull dels seus millors 
textos i els posa en escena 
amb el fil conductor de la 
mateixa Festa Major. L’objec-
tiu de l’espectacle és que la 
gent que no pugui anar a tots 
els actes de la festa, amb una 
horeta vegi una mica de tot.

En Peyu presentarà al setembre el seu espectacle 
d’humor ‘L’home orquestra’ al Casal Popular

Evidentment, tot plegat 
només és una excusa per-
què finalment pugui dur a 
terme la ironia i l’humor al 
qual en Peyu té acostumat 
al seu públic.

En aquesta ocasió, les 
posades en escena com-
plexes dels seus espec-

tacles més teatrals s’han 
deixat de banda per donar 
pas a un estil molt més 
apropiat pels espais pels 
quals s’ha concebut l’es-
pectacle. Aquest tipus de 
format del xou dona més 
marge per a la improvisa-
ció amb el públic i és aquí 

En Peyu, durant un moment de la funció. / Cedida. 

on finalment es pot veure 
en Peyu en estat pur.

La funció dtindrà lloc el 
diumenge 18 de setembre a 
les 17.30 h al Casal Popular. 
Les entrades, que tenen un 
preu de 12 €, ja es poden 
adquirir a la web del Casal 
(https://casalpopular.org/).

ART

Anna Tamayo, seleccionada
per SaatchiArt com a artista
emergent de la setmana
La pintora Anna Tamayo 
ha estat seleccionada per 
SaatchiArt.com, la plata-
forma digital d’art inter-
nacional més reconeguda, 
com a artista emergent de 
la setmana. Així, el perfil 
biogràfic i pictòric de la 
rubinenca estarà destacat 
durant aquests dies. En el 
seu perfil, Tamayo, a banda 
de les dades biogràfiques 
i de ressenyes de crítica i 
premsa, inclou prop d’un 
centenar d’obres de tota 
la seva trajectòria artística. 
Són bàsicament originals 

de gran format, que la pin-
tora té a la venda. L’artista 
rubinenca explica que quan 
SaatchiArt li va comunicar la 
decisió que ella fos l’artista 
emergent destacada de la 
setmana va rebre la notícia 
amb “molta il·lusió”. Tamayo 
reconeix que no sap si això 
es traduirà en més vendes, 
però sí que suposarà més 
reconeixement, ja que la 
plataforma és visitada per 
nombrosos artistes, comis-
saris d’exposicions, galeries i 
col·leccionistes d’art d’arreu 
del món. / DdR

Contac te:   facebook.com/roserbona2020 · roserbona@hotmail.com  
                        youtube.com/dhannaastro  

Horòscop per Roser Bona: Astròloga diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya

Àries (Del 21 de març al 20 d’abril): Poses 
més atenció a l’amor. Si tens una relació ca-
sual, es pot tornar més afectuosa i estable. 
Dies per passar-ho bé amb els fills i guar-
dar-los en el record.

Taure (Del 21 d’abril al 20 de maig): El Sol per la 
Casa IV convida a gaudir de la llar i de la família. 
Podries conèixer a una persona mitjançant una 
xarxa social, amb la que tindreu punts en comú.

Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): 
T’interesses per l’estudi d’altres cultures o 
llengües. La teva intuïció és ara molt activa. 
Amb Sol i Mercuri per Casa III vols parlar de 
tu i que et coneguin.

Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Sos-
peses la possibilitat de tenir descendència. 
Et preocupes per l’economia i implemen-
tes més control de les despeses. T’expres-
ses amb més seguretat en tu mateix.

Lleó (Del 22 de juliol al 23 d’agost): Felici-
tats! El Sol entra al teu signe i comences un 
nou període vital. Vols passar a l’acció en 
l’àmbit professional, però no et precipitis. 
Sense pressa però sense pausa.

Verge (Del 24 d’agost al 23 de setembre): 
Dones unes quantes voltes a assumptes 
molt personals i que potser no coneix nin-
gú més. No siguis tan dur amb tu mateix. 
Una amistat pot passar a ser quelcom més.

Balança (Del 24 de setembre al 23 d’octu-
bre): Amb la parella sembla que teniu di-
ferents filosofies de vida i això pot portar 
alguna tensió. Sol i Venus per Casa XI pot 
portar bons moments amb els amics.

Escorpí (Del 24 d’octubre al 22 de novem-
bre): La parella podria estar patint estrès 
i caldrà més comprensió. El sector profes-
sional entra a una nova etapa i et planteges 
si continuar treballant del mateix.

Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de des-
embre): Recuperes el contacte amb aquells 
amics que viuen lluny. Pot sorgir un viatge 
inesperat. Aconsegueixes relativitzar alguns 
problemes i estàs de més bon humor.

Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Si 
has viscut una decepció, aprens de l’experiència i 
passes pàgina. Vols augmentar els ingressos. Podries 
associar-te amb un amic i iniciar un negoci plegats.

Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): 
S’activa la vida social amb nous contactes. 
Una persona amb una situació de cert po-
der, pot fixar-se en tu com a parella. Bon 
moment per exposar o vendre productes.

Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): 
Nova etapa pel que fa a la feina. Pots tenir 
un ascens laboral o començar una empre-
nedoria. Augmenta la teva energia física, 
però no abusis de les teves forces.

SUDOKU Dificultat:  Mitjana

Solucions

La funció s’ha programat en el marc dels actes del centenari del Casal

Una de les obres de l’artista Anna Tamayo. / Cedida

TEATRE
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REDACCIÓ

‘Sant Tornem-hi’. Aquest és 
el nom que li han posat en-
guany a les populars Festes 
del carrer Sant Jaume, que 
també es reprenen després 
de dos anys d’absència per 
les restriccions sanitàries 
imposades per la pandèmia. 
L’Associació d’Animació Cul-
tural del Carrer Sant Jaume 
ha preparat un programa 
d’activitats que arrencarà 
aquest divendres 22 de 

‘Sant Tornem-hi’, una nova edició de 
les populars festes del carrer Sant Jaume

juliol a les 18 h amb la tra-
dicional orxatada popular, 
que s’ofereix amb la col-
laboració de la Residència 
Amanecer.

Ja a les 18.30 h, els més 
petits i no tan petits podran 
gaudir d’una refrescant guerra 
d’aigua amb la participació 
de l’elefant Bòjum i la col-
laboració de l’entitat Les Ana-
des d’Olla. La jornada d’avui 
finalitzarà a partir de les 21.30 
h amb un sopar de germanor 

FESTES

i l’actuació musical del grup 
rubinenc Malaka Tones.

Dissabte al matí, a par-
tir de les 10 h, tindrà lloc 
el Mercat de la Rampoina 
i ja a les 22 h començarà 
una Nit Jove, amb la col-
laboració de La Sonik i amb 
les actuacions musicals dels 
grups SoniK Dj i Aclatallots, 
All I Have to Say, Random 
Figthers i PD EFA.

Diumenge, la festa ar-
rencarà a les 12 h amb un 

vermut musical amenitzat 
per Laia Porta Quartet i or-
ganitzat per l’Associació Jazz 
Rubí. A les 19 h, i gràcies a la 
col·laboració del Foment de 
la Sardana de Rubí, s’oferirà 
una audició amb la Cobla 
Contemporània.

El programa de l’audició 
inclourà temes com ‘L’Aplec 
de Cubelles’ de Jordi Paulí i 
Safont; ‘David, Gas i Llum’, 
de Genís Velasco i Llantada; 
‘Pare i fill’ (obligada de tible 
i trompeta) de Jeroni Velas-
co i Corzo, ‘Vespres de juliol 
a Tiana’ de Francesc Xavier 
Cassanyes i Edo; ‘Porta-la 
amb tu’ d’Olivier Marquès 
i Nebot; ‘El nostre carrer 
Sant Jaume’, de Joaquim 
Soms i Janer; ‘Sardabba’ 
de Jaume Riu i Ratera; ‘Es-
tant amb tu, visc cantant’ 
d’Agustí Serratacó i Costa i 
‘Darth Vaser, buscant l’arca 
perduda’ de Martí Fontcla-
ra i Palomeras.

La celebració de les 
festes clourà el dilluns 25 
de juliol amb la Missa de 
difunts a l’església de Sant 
Pere.

Amb aquesta edició, les 
populars festes veïnals del 
carrer Sant Jaume arriben ja 
als seus 175 anys d’història. 

El grup Malaka Tones amenitzarà la nit de divendres. / Arxiu J. A. Montoya

DIVENDRES, 22 DE JULIOL
- Festes Carrer Sant Jaume
-18 h Orxatada popular. 
Col. Residència Amanecer
-18.30 h Guerra d’aigua 
amb el Bòjum. 
Col. Les Anades d’Olla. 
21.30 h sopar de germanor 
i actuació del grup Malaka 
tones.

DISSABTE, 23 DE JULIOL
- Festes Carrer Sant Jaume
-10 h Mercat de la Ram-
ponina
- 22 h Nit Jove amb Sonik 
Dj i Aclatallots, All I Have to 
Say, Random Figthers i PD 
EFA. col·labora l’Associació  
La Sonik 

- La Trocalleria. A partir 
de les 10.30 h a la plaça 
Catalunya. 

- Concert amb els grups 
Tornaviss i Pingüino mac-
hete.  A partir de les 22 h 
al CRAC (c. Sant Joan).

DIUMENGE, 24 DE JULIOL
- Festes Carrer Sant Jaume
-12 h Vermut musical amb 
Laia Porta Quartet
- 19 h Audició amb la Cobla 
Contemporània. 

DIMARTS, 26 DE JULIOL
- Concert amb Peedoh 
i Patataibleda
A les 20 h al CRAC.

DIMECRES, 27 DE JULIOL
- Dimecres Manetes. 
A les 18 h a l’Ateneu. 

DIVENDRES, 29 DE JULIOL
- Assemblea oberta Co-
missió 10+1. A les 19 h al 
CRAC.

DIVENDRES, 5 D’AGOST
- Batalla aquàtica A les 
18 h al CRAC. Cal reservar 
equip a la Kafeta abans del 
29 de juliol. 

DISSABTE, 6 D’AGOST
- Nit de vinil. Dj’s Tòleg G 

Remeis cassolans. A les 22 
h al CRAC.

DISSABTE, 13 D’AGOST
- SLAY PARTY Amb Alice 
Speras I Highliter B2B. A 
les 22 h al CRAC

DIVENDRES, 19 D’AGOST 
- Karaoke rabiós. 
Organitza la Ràbia!
A les 22 h al CRAC.

DISSABTE, 20 D’AGOST 
- Concert: Cynta Ayslante
A les 21 h al CRAC.

DIVENDRES, 26 D’AGOST
- Bingo punk a la Kafeta 
del CRAC! A les 22 h. 

DISSABTE, 27 d’agost 
- Concert Muddy Wine
A les 22 h al CRAC.

DIVENDRES, 2 DE SETEM-
BRE
 - Drink and Draw Vol. 2
A les 20 h al CRAC.

DISSABTE, 3 DE SETEMBRE
-  Concert Kaldillo 
de Kontainer. 
A les 21 h al CRAC.

EXPOSICIONS

Homenatge a 
Maria Rius. Exposició de 
la il·lustradora Maria Rius. 
A l’Espai de Llibres Lec-
tors al tren fins al 30 de 
setembre. 

La revolució neolítica. 
La Draga, el poblat dels 
prodigis. Exposició sobre 
el neolític. Al Castell fins 
al 4 de setembre.

‘L’ànima de les coses’. 
Exposició de Miquel Mas. 
A l’Aula Cultural fins al dia 
23 de juliol.

‘La Riera’. Fotografies de 
l’historiador local Ramon 
Batalla. A l’Antiga Estació 
fins al 31 de juliol.

AGENDA

EQUIPAMENTS
El CRAC organitza una programació 
per l’estiu amb concerts, batalles 
aquàtiques, bingo i karaoke

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC), 
situat al carrer Sant Joan, 
1, ha presentat una progra-
mació lúdica per aquest es-
tiu amb propostes variades 
com batalles aquàtiques, 
bingo i karaoke, i sobretot 
molta música. La programa-
ció arrenca aquest dissabte 
23 de juliol i s’allargarà fins 
al 3 de setembre per tal 
que aquells que no puguin 
marxar de vacances o ho 
facin només alguns dies 
disposin de propostes d’oci 
a la ciutat. 

Així, aquest 23 juliol, a 
les 22 h tindrà lloc el con-
cert dels grups Tornaviss i 
Pinguïno Machete, mentre 
que el dimarts 26 de juliol, 
a les 20 h, serà el torn de 
les formacions Peedoh i 
Patataibleda. 

El 29 de juliol, a les 19 
h, la cita serà per celebrar 
l’assemblea oberta de la 
Comissió 10+1 del CRAC. 

La programació del mes 
d’agost arrencarà el dia 5 

a les 18 h amb una batalla 
aquàtica. Per participar cal 
reservar l’equip a la Kafeta 
abans del 29 de juliol. 

El 6 d’agost, a les 22 h, 
serà el moment de gaudir 
d’una nit de vinl amb el 
Dj’sTòleg i els seus Remeis 
cassolans. El 13 d’agost, a 
les 22 h, tindà lloc una Slay 
party a càrrec d’Alice Spe-
rasi Highlither B2B Azogue. 

El 19 d’agost, a les 22 h, 
la gent podrà gaudir d’un 
Karaoke Rabiós, organit-
za pel col·lectiu la Ràbia, 
mentre que el 20 d’agost, 
a les 21 h, Cynta Ayslante 
oferirà un concert. 

El 26 d’agost, a les 22 
h, la kafeta del CRAC serà 
l’escenari d’un Bingo Punk, 
mentre que el 27 d’agost, a 
les 22 h, actuaran en con-
cert els Muddy Wine. 

Pel que fa a les activitats 
de final d’estiu, el 2 de se-
tembre serà el moment de 
Drink and Draw Vol. 2 i l’en-
demà, Kaldillo de Kontainer 
oferirà un concert. / DdR

El CRAC està situat al carrer Sant Joan. / Arxiu
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Els joves valors locals han fet una bona actuació al torneig. / Cedida

ATLETISME | CURSA POPULAR

CRISTINA CARRASCO

Els rubinencs Lorenzo Blan-
co, qui havia estat regidor 
de l’Ajuntament pel PSUC 
i després per Iniciativa per 
Catalunya, juntament amb 
el fotògraf Josep M. Ro-
set i l’historiador Ramon 
Batalla, tots dos ja morts, 
van ser els promotors de la 
popular Cursa de Sant Muç 
l’any 1989. Els tres estaven 
vinculats a l’atletisme, per-
què els agradava córrer o 
perquè tenien fills que ho 
feien, a través de la secció 
atlètica que s’havia creat 
en el si del GAER (club de 
Gimnàstica Artística Es-
portiva de Rubí), que l’any 
1993 es va separar oficial-
ment i va constituir-se en 
la Unió Atlètica Rubí (UAR).

Blanco explica que tots 
tres van decidir organitzar 
una cursa de pujada a Sant 
Muç, ja que, segons alguns 
historiadors com Josep Ser-
ra, se n’havien fet curses at-
lètiques al municipi durant 
l’època medieval.

Lorenzo Blanco, un dels promotors de la Cursa de 
Sant Muç, l’ha corregut en les seves 32 edicions

FUTBOL | SEG0NA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó jugarà 
en el grup 4B amb rivals 
de la comarca

Aquelles primeres edici-
ons de la Cursa a Sant Muç 
van ser proves de 10 km, 
molt dures, però molt par-
ticipatives, amb 500 o 600 
corredors, assenyala Blanco. 
La cursa va tirar endavant grà-

cies a la seva perseverança. 
En aquest sentit, el rubinenc 
apunta que Ramon Batalla va 
assumir tasques administra-
tives, mentre que Roset i ell 
van fer més treball de camp. 
“Just abans de la carrera, 

fèiem el recorregut amb un 
Patrol, cada cop que el comp-
taquilòmetres indicava un km 
més, en Roset m’avisava i jo 
saltava a marcar-lo a terra... 
així fèiem les marques de tot 
el recorregut”, recorda amb 
un somriure.

Al principi la cursa no es 
feia per Festa Major, després 
d’alguns anys es va decidir 
organitzar-la dins la progra-
mació festiva, però posteri-
orment durant uns anys es va 
traslladar al mes d’octubre i 
finalment va tornar a la Festa 
Major, que és com es manté 
en l’actualitat. La prova comp-
ta ara amb un recorregut més 
curt i curses segons categories 
i s’ha fet un nom en el món de 
l’atletisme català.

Lorenzo Blanco no ha 
faltat a cap edició i, tot i els 
seus 78 anys, enguany també 
va aconseguir completar el 
recorregut. “Els anys guanyen 
terreny, tinc bon càrdio, però 
haig d’enfortir cames”, expli-
ca rient, tot assegurant que 
ja ha començat a preparar-se 
amb il·lusió per la 33a edició.

Segons ha publicat la Federa-
ció Catalana de Futbol (FCF), 
l’Olímpic Can Fatjó, si no hi ha 
canvis d’última hora, jugarà 
en el grup 4B de la Segona 
Catalana. Es tracta d’un grup 
integrat principalment per 
equips de la comarca. Així, 
l’Olímpic s’enfrontarà al Na-
tació Terrassa CA, el Tibidabo 
Torre Romeu, el Badia del 
Vallès, el Montcada CD, el 
Can Rull Romulo Tronchoni, el 

Sabadell Nord, el Cerdanyola 
B, el Sant Lorenzo, el Ripollet 
i el Sant Juan de Montcada.

La competició arrencarà 
el cap de setmana del 17 i 18 
de setembre. A la primera 
jornada l’Olímpic s’enfronta-
rà al San Lorenzo, equip que 
acaba de pujar de Primera 
Catalana. La lliga s’allargarà 
fins al març, quan arrencaran 
les lliguetes d’ascens i de 
permanència. / DdR

El Veinti i el Rubí B
tornaran a enfrontar-se 
la propera temporada
El Juventud 25 de Septiembre 
i la UE Rubí B tornaran a ser 
rivals la temporada vinent, ja 
que estan enquadrats en el 
grup 6 de Tercera Catalana. El 
grup és pràcticament igual al 
de la temporada finalitzada, 
amb equips com el Mata-
depera, el Juan XXIII, el Can 

Parellada, el Can Trias, el 
Sant Quirze del Vallès B, el 
Cercle Sabadellés, el Castell-
bisbal, la Fundació Terrassa, 
el Planadeu-Roureda, el 
San Cristobal, La Farga, el 
Sant Cugat B, Les Fonts, la 
Sabadellenca, el Junior i el 
Llorença. / DdR

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Lorenzo Blanco, a la última cursa de Sant Muç. / Localpres

www.diariderubi.com
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 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?
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El conjunt rubinenc va celebrar la permanència a Primera i ara ja treballa 
per preparar la pròxima temporada. / Arxiu

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

La Federació Catalana de 
Fútbol (FCF) ja ha donat a 
conèixer com queden con-
formats els tres grups de 
Primera Catalana de cara a 
la pròxima temporada. La 
Unió Esportiva Rubí ha que-
dat enquadrada en el grup 
2. La campanya arrencarà 
el primer cap de setmana 
d’octubre. En aquesta pri-
mera jornada, el Rubí rebrà 
al Municipal de Can Rosés 
a l’Alpicat. Altres rivals del 
conjunt rubinenc a la cam-
panya seran el Sant Cugat 
FC A, el Turó Peira CCD A, 
la Unificació Llefià CF A, el 
Balaguer A, la Pirinaica FC 
A, el Sants UE A, l’Horta A, 
la Guineueta CF A, l’Igualada 
CF A, el CEA Lleida A, el San 
Mauro A, el Sabadell FC B, 
el Tàrrega UE A i el Molle-
russa CFJ A.

En 30 jornades i amb 90 
punts en joc, el Rubí i els 
seus rivals lluitaran per situ-

La UE Rubí queda enquadrada en 
el grup 2 de Primera Catalana

 

NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ

El rubinenc Pol Ramos, a 
les files del Club Natació 
Rubí (CNR) s’ha proclamat 
campió d’Espanya aleví en 
la prova dels 100 metres 
braça. Ramos va aconseguir 
una gran fita, registrant un 
temps d’1:15:68, cosa que 
li va permetre penjar-se la 
medalla de plata.

A la competició, que es 
va disputar el passat cap de 
setmana a Jaén, el nedador 
rubinenc també va competir 
en les proves de 200 m bra-
ça i els 200 m estils.

En la primera, va as-
solir una meritòria setena 
posició, mentre que en els 
200 m estils va acabar en la 
dissetena posició.

Amb aquesta competició 
el Club Natació Rubí dona 
per finalitzada la temporada 
de natació i waterpolo. El 
Club ha valorat molt posi-
tivament la temporada i ha 
felicitat els seus esportistes 

Pol Ramos, del CNR, es proclama 
subcampió d’Espanya aleví 

per la bona feina realitzada. 
La nova campanya arrenca-

rà al setembre després de 
les vacances d’estiu. / CNR

Els gimnastes del GAER, amb els seus entrenadors. / Cedida

FUTBOL INCLUSIU | ENTITATS

El CEF Can Mir va assolir una 
més que meritòria quarta 
posició en la lliga WeLeague 
7, un resultat que superava 
els objectius inicials de situ-
ar-se entre el cinquè i sisè 
lloc, ja que comptava amb 
molt jugadors i hi havia de 
fer moltes rotacions.

Unes rotacions de juga-
dors que han servit al club 
per anar configurant l’equip 
B, que s’estrenarà la tempo-
rada vinent. En aquest sentit, 
l’equip A jugarà a Segona 
divisió i l’equip B, a Tercera.

D’altra banda, els dar-
rers mesos s’havien incor-

El CEF Can Mir comptarà amb dos equips 
la pròxima temporada 

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

El nedador Pol Ramos es va penjar la medalla de plata en el campionat 
d’Espanya aleví. / Cedida

ar-se entre els cinc primers. 
El campió del grup aconse-
guirà l’ascens a la Tercera 
Divisió, mentre que del se-
gon al cinquè tindran accés 
a una nova categoria, que 
entrarà en funcionament la 
temporada 2023-2024, la 

Superlliga. Es tracta d’una 
categoria que ha promogut 
la FCF per intentar confor-
mar un grup de competició 
amb els millors de Primera 
Catalana, als quals no els 
sigui tan complicat saltar a 
Tercera Nacional. / DdR

De cara a la nova tem-
porada 2022-2023, el 
primer equip de la UE 
Rubí comptarà amb Jordi 
Peris com a nou míster, 
que pren el relleu a Juan 
Romero a la banqueta.

A més, la planti l la 
també ha patit una re-
novació important, amb 
tretze noves incorpora-
cions confirmades fins al 
moment.

Aix í ,  s ’ incorporen 
a la disciplina del club 
degà rubinenc Iker Ca-
macho i Jordi Carmona 
(porters), Oriol Tenorio 
i David Picón (centrals), 
Nacho Langarita (lateral 
esquerrà), Pau Jiménez, 
Alejandro de la Rubia i 
Cristian Mulero (migcam-
pistes), Adrià Recort (ex-
trem dret), Albert Vega 
‘Peque’ (lateral dret), 
Marc Marruecos (interi-
or) i Dani Muela i Muñi 
(davanters).

A més, també s’han 
confirmat les renovacions 
de jugadors rellevants la 
passada temporada com 
ara el capità Aitor Torres, 
els davanters Álex Ber-
langa i Iván Méndez, els 

El Rubí comptarà amb nou entrenador i 
una plantilla amb tretze noves incorporacions

defenses Álex Ruix i Iván 
Rodríguez, el migcampista 

Jordi Masip i  el migcampis-
ta interior Miraash. / DdR

Iván Méndez continua a la disciplina de la UE Rubí. / Arxiu

El porter Iker Camacho és una de les incorporacions al conjunt rubinenc 
de cara a la próxima temporada. 

porat al Club Escola de Fut-
bol Can Mir nous jugadors 
i jugadores, que si bé no 
van participar en la lliga, 
iniciaven la seva activitat 
esportiva amb els entrena-
ments i la seva preparació.

Pel club, ha estat una 
temporada molt intensa 
on l’equip s’ha anat conso-
lidant; participant en esde-
veniments rellevants com 
la jornada contra el Barça 
Genuine de la Fundació 
FCBarcelona o l’Enfutbo-
la’t, de la Fundació de 
la Federació Catalana de 
Futbol, ocasions on ja van 

jugar els dos equips base 
de la temporada que ve.

Desvinculació amb el 
CE Horitzó
Per altra banda, la directi-
va del Can Mir va acordar 
finalitzar el conveni que 
tenia subscrit amb el Club 
Esportiu Horitzó des de 
2019. En aquest sentit, 
es va sotmetre també a 
decisió dels jugadors la 
continuïtat en una entitat 
o altra. Els jugadors, se-
gons el club, van decidir 
continuar al CEF Can Mir. 
/ CE Can Mir
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