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Gairebé 300 persones, 
entre alumnat, famílies i 
personal dels centres edu-
catius es van trobar diu-
menge a La Sala en el marc 
de la primera gala 50/50, 
una inicia� va que s’engloba 
dins del projecte d’estalvi 
energè� c Rubí Brilla.

El consistori va agrair a 
les escoles 25 de Setembre, 
Ca n’Alzamora, Ca n’Oriol, 
El Bosc, Joan Maragall, 
Maria Montessori, Mos-
sèn Cinto Verdaguer, Pau 
Casals, Ramon Llull, Schola, 
Teresa Altet i Torre de la 
Llebre la seva implicació en 
el projecte, que ha suposat 
en 6 anys un estalvi de 
300.000 euros en concepte 

de despesa energè� ca.
L’alcaldessa de Rubí, 

Ana M. Mar� ínez, que va 
ser-hi present, va destacar 
que el que cal “no és reta-
llar, sinó ser més efi cient, 
evitar el malbaratament 
de recursos és crear co-

munitat”.
La iniciativa 50/50 ha 

estat replicada per més 
d’una vintena d’escoles 
fora de Rubí en poblacions 
de Madrid i Gran Canària. 
Alguns dels seus repre-
sentants, van par� cipar en 

aquesta trobada.
La inicia� va, que va ar-

rencar fa 6 anys, comporta 
que els centres educa� us 
es comprometin a reduir 
la seva despesa energè� -
ca. Per la seva banda, el 
consistori es compromet a 
retornar la meitat de l’es-
talvi en forma de subvenció 
directa per a l’escola. L’altra 
meitat es des� na en mesu-
res d’efi ciència energè� ca 
als centres per con� nuar 
reduint la factura.

El projecte 50/50 va 
començar a aplicar-se a 
Alemanya a principis dels 
anys 90 i des d’aleshores 
s’ha implantat en diversos 
països europeus. / DdR

L’atur a Rubí segueix en regressió
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Evolució de l'atur a Rubí durant el darrer anyREDACCIÓ

Les dades de l’atur del maig 
a la ciutat són molt bones. 
El municipi ha aconseguit 
rebaixar la llista de per-
sones inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
fi ns als 4.629 aturats, 229 
menys que a l’abril. El consi-
derable descens de maig se 
suma al que ja es va produir 
el mes anterior i ofereix les 
millors dades de l’atur a 
Rubí des de fa gairebé una 
dècada, l’agost del 2008. De 
fet, el descens interanual de 
l’atur és de 430 persones.

El descens ha estat simi-
lar en la majoria de ciutats 
de la comarca. Així, hi ha ha-
gut una davallada a Terrassa 
(-340), Sabadell (-304), Cer-
danyola (-132) o Sant Cugat 
(-61). En total, al Vallès 
Occidental, el decreixement 

ha estat de 1.347 persones 
i, per tant, actualment hi ha 
49.987 persones que estan 
inscrites a l’atur.

La tendència positiva 
s’ha repe� t a Catalunya i a 
l’estat espanyol. De fet, el 
territori català és on més 

ha baixat l’atur en el dar-
rer mes, concretament de 
13.378 persones. Així, ara 
mateix hi ha 385.568 perso-
nes que busquen feina però 
no en troben, un 3,35% 
menys que a l’abril.

En l’àmbit de l’estat es-

panyol, les xifres també 
són posi� ves. Hi ha 83.738 
persones menys apuntades 
a les llistes com a deman-
dants d’ocupació. Actu-
alment, a Espanya hi ha 
3.252.130 persones inscri-
tes a l’atur.

Les escoles rubinenques estalvien 
300.000 euros en despesa energè� ca

Rubí Forma busca 16 
joves pel programa Fem 
Ocupació per a joves
REDACCIÓ

Fem Ocupació per a Joves 
(FOJ) és un programa de 
formació i inserció laboral 
que el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) ofereix 
a Rubí a través de Rubí 
Forma. El FOJ treballa per 
la inserció laboral de per-
sones de 18 a 29 anys amb 
estudis secundaris que es-
� guin cercant feina. A tra-
vés d’aquesta inicia� va, els 
par� cipants opten a una 
formació específica que 
respon a les necessitats de 
mà d’obra de les empreses 
vinculades al projecte. El 
Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, en la convocatòria 
2017, ha atorgat a Rubí 30 
places subvencionables, 
de les quals 14 ja s’han 
cobert.

L’any passat, les 29 per-
sones que van par� cipar 
en el FOJ van trobar feina 
un cop completat el pro-
grama. Catorze a través de 
contractes indefinits, sis 

més amb un contracte d’un 
any, sis per mig any de con-
tracte temporal i els tres 
restants no van fi nalitzar el 
contracte temporal.

El FOJ identifica els 
llocs de treball que les 
empreses necessiten co-
brir, ajusta la formació 
(d’entre 90 i 150 hores) 
dels joves par� cipants a les 
necessitats de les vacants 
de les empreses i ajuda a 
tramitar la documentació 
per poder sol·licitar l’ajut 
econòmic a les empreses 
per poder fer la contra-
ctació. Les persones joves 
reben orientació i acom-
panyament en el procés 
de contractació i formació. 
L’any passat, un 72% de 
les empreses contractants 
eren de Rubí i la resta van 
ser de Castellbisball, Ter-
rassa i Sant Cugat.

Les persones interes-
sades es poden adreçar a 
l’edifi ci Rubí Forma o de-
manar informació a sgm@
ajrubi.cat. 

L’ampliació de B. Braun, 
fi nalista als Premis 
Catalunya Construcció
REDACCIÓ

El jurat de la XV edició dels 
Premis Catalunya Cons-
trucció ha escollit 19 can-
didatures com a fi nalistes 
que optaran als guardons 
en diferents categories es-
tablertes en el certamen.

Entre les candidatures 
fi nalistes, hi ha el projecte 
de Nova Factoria Li� + Fase 
2, de l’empresa rubinenca 

B. Braun, un projecte diri-
git per Oscar Gracia, en la 
categoria de coordinació 
de seguretat i salut.

Entre la resta de can-
didats escollits com a fi na-
listes, destaca el projecte 
Habitat Natura, de Sant 
Cugat del Vallès, en inno-
vació en la construcció. 
Aquests dos projectes són 
els únics fi nalistes del Va-
llès Occidental. 

Foto de família de la gala 50/50. / Localpres
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