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La Unitat Militar
d’Emergències es
desplaçapaquets
Les administracions
anuncien
d’ajudes
El Coronavirus
s’acarnissaper
a
de la gent gran
a Rubí per desinfectar
residències
localsdeleslaresidències
pal·liar els les
efectes
econòmics
crisi sanitària

Targetes moneder
per cobrir a Rubí les
beques menjador

La Generalitat de Catalunya
ha garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneﬁciari
de les beques menjadors i als
menors usuaris dels serveis
Redacció socioeducativa
d’intervenció
amb servei d’àpat a través
La Unitat
Militar d’Emergènd’unes
targetes
moneders.
cies (UME)
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cobrir
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gran
de
Rubí.
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llès De
Occidental.
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la
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MaríaalMartinez,
manera
personal
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durant
el entre
dia deel dijous
de
cada tot
infant
23 i el
estava
previst/ que
25
de març.
DdRnetegin totes les residències, a excepció
d’Amanecer,ment
on dimecres
Reparti
de una
empresa de neteja ja va fer la
lots
d’aliments pels
desinfecció per encàrrec de
més
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l’Ajuntament.
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Les “Les
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/ DdRha dit que es
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També estava previst
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AJUTS GOVERN CENTRAL
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el
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La crisiisanitària
provocada Municipal
d’atenció primària
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ocupant i l’Ajuntament va
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per beques
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autònomsper
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terme
i que
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AJUTS GENERALITAT
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-Moratòria en el pagament de
d’una situació que s’està tenir
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que fa aeconòmiques
la residèntributs a la Generalitat
en relació
amb
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del
repetint
a
tot
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a
cia
Conxita
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ha 18
-7,5 milions d’euros per ajudar
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Catalunya
i
també
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positius,
mentre
a
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als autònoms que no tinguin
una línia dePrimer
crèditsde
deMaig
1.000
on s’estan
vivint isituaciresidència
alternati
va d’ingressos
hagin
milions
d’euros,
a
través
onspèrdues
complicades
molt hi ha quatre personesde
tingut
en relaciói amb
l’Institut Català de Finances
afectades per la Covidel doloroses.
març del 2019
o Avalis Catalunya, destinat a
Segons
da- 19. Pel que fa a la resta
-Línia de
crèditsles
deúltimes
1.000 miles pimes per ajudar a la seva
Divendres,
març
des
del departament
lions
d’euros
per20a de
pimes
perde 2020
de
residències
com els
El Cel
liquiditat
i a mantenir
llocs
necessitats
liquidaciósocial,
i man- a de Rubí o Els Avets, no es
Família ide
Benestar
de treball. Una mesura que
teniment
dels ja
llocs
demort
treball362 tenen dades confirmades,
Catalunya
han
la Generalitat calcula que
-Moratòria
dealales
taxa
turística
persones
residències
però
les famípodràalgunes
ajudar de
a unes
4.000
catalanes i 830 han donat lies
de
residents
han exempreses.
AJUTS
AJUNTAMENT
positiu
en coronavirus. A plicat
Diari
Rubí que
Pelaque
fa de
a l’Ajuntament
-Ajornament
delsprofessionals
impostos i les
més, 3184
hi
ha
molta
preocupació
de Rubí, ha dit que ajornarà iel
taxes
delmunicipals
sector estan aïllats o residents
simptomapagament amb
d’impostos
i taxes
tenen simptomatologia.
ﬁns a la ﬁ de l’estat d’alarma.
tologia.
REDACCIÓ
Redacció

per la COVID-19 ha obligat
que es quedin a l’atur o que
-300 milions d’euros per reforal govern central a decretar
hagin
vist
reduïts
els
seus
inçar els serveis socials
l’estat d’alarma ﬁns al 28 de
gressos
-Ajuts a la investigació cienmarç, tot i que molt proba-Prohibició de tallar l’aigua,
tíﬁca
blement s’haurà d’aplicar
la llum i el gas a col·lectius
-Pròrroga automàtica de les
durant més dies. El decret ha
vulnerables
prestacions d’atur
impulsat un conjunt de mesu-Els ERTE no consumiran de-Transferència de 2.800 milires que afecten directament
socupació i tots podran cobrar
ons d’euros a les comunitats
l’economia, en especial als
l’atur
autònomes
autònoms i a les empreses,
-Reducció de la jornada dels
-1.000 milions d’euros per
però també als treballadors
treballadors al 100% per tenir
inversions sanitàries
temporals. Per aquest motiu,
cura de familiars ﬁns a segon
-Suspensió del pagament dels
diferents administracions ja
Targetes
grau
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han proposat les primeres
-Prestació per falta d’activitat per
-Ajutscobrir
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turísti
c, transRubí
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mesures per pal·liar els efecpels autònoms que hagin report i hostaleria
tes negatius que puguin tenir
menjador
duït els seus ingressos un 75% beques
-Subministrament
de 950.000
les mesures restrictives sanirespecte al març del 2019
mascaretes
La Generalitat de Catalunya
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ha garantit els ajuts de menpitjor ho estiguin passant.
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per
la COVID-19
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la situació és la
ha prohibit que es talli s’ha
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d’euros
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comuA la
nostra
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moment
ens75%
hanala
dit
que bilitzat
ambcaiguda
servei d’àpat
través
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En positius
canvi, l’Impost
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seva
la regla de
la despesa
gons d’alarma
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plicada
pels
del
gressos
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cas fa als ajuts als facturació
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que
la situació
està dels
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que
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socials.
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durant mésper
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Generalitat,
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l’UME
no té com- estiguin
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de situació
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mesupagament
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de
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coberta
d’atletisme
a moratòria
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total
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a necessiti
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directament és el pagament
per
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que es Expedient
de
l’impost
de
de Regulació
Tem- que
el treballador
de l’autoliquidasocupaciógericultors
i tots podrani cobrar
hospitalitzats.
La situació
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Sabadell
per fer-la
servir
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fer la nostra
o els poral
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targetes
l’economia,
en especial
als demanar
quedin
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o per aquells
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havia
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i pagament
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és pre- xiliars
tivitat. Fa
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hospital
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a l’Hospital
manera
personalTaulí.
al domicili però també als treballadors
treballadors al 100% per tenir
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març. / DdR
diferents
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Transport
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grau
han proposat les primeres
-Prestació per falta d’activitat
persones
serveis
públics
essencials
comiat: només tres familiars poden acompanyar els difunts Reparti
Els
difunts els
només
ment que
de cobreixen
mesures-per
pal·liar
efec-es poden vetllar ﬁns a un màxim
pels autònoms que hagin rede
dues
hores.
tes fins
negati
d’aliments
- El Departament de Salut ha recordat que,
-lots
El bus
urbà de Rubí pels
serà gratuït
al- us
9 que puguindetenir
duït els seus
ingressos unque
75%
L’aforament
les
cerimònies
d’enterrament,
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mesures restrictives sanidavant l’estat d’alarma decretat per limitar la
d’abril
per
facilitar la mobilitat de les
respecte alestà
marçlimitat
del 2019
no
es
poden
fer
a
les
esglésies,
a
15
més
necessitats
tàries i ajudar
propagació de la Covid-19, estan prohibides
que treballen prestant serveis essencials
en les famílies que
persones.
Lescontenció
entitats del
Soli- L’Ajuntament
pitjor ho estiguin passant.
les vetlles en tota mena d’instal·lacions púla
de Rebost
la Covid-19.
Les
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dariRubí
(Càritas
i Frater-Nadal)
Així,-de
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bliques o privades.
de
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l’operador del servei
entre
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a
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lesgovern
cerimònies.
i la Botiga
l’executiu
espanyol, Pedro ingressos.a El
central
- Les cerimònies religioses o civils de comiat
RubiBus,
se Solidària
sumen aixíd’ASAV
a la decisió
adoptada
-vaSi anunciar
el difunt dimarts
ha mort amb
coronavirus,
no que
se’l es
podrà
mantenen
el
reparti
ment
de
Sánchez
també
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prohibit
talli
es posposen fins a la suspensió de l’estat
aquest dimecres per l’Autoritat del Transport
vetllar
ni
fer
cerimònies
de
cos
present
per
qüesti
ons
lots
d’aliments
entre
els
més
un
conjunt
de
mesures
per
llum,
aigua
o
gas
a
les
famílies
d’alarma.
Metropolità (ATM) de Barcelona.
Es farà en els
dies la
fergratuïtat
front sanitàries.
a la crisi econòmica vulnerables.
- L’acompanyament del difunt fins a la seva
-necessitats.
L’ATM va decretar
dimecres
habituals,
dijous
i
divendres,
i
arran
de
l’epidèmia. Entre
Pel que fa als ajuts als
destinació final queda reduït a un màxim
del servei de Metro, TRAM, Ferrocarrils de
s’hi
prendran
totes
les
mesules
mesures
més
destacades,
treballadors,
ha anunciat
de tres familiars, a banda del membre de la
la Generalitat
i Rodalies
Catalunya
de lade culte de la ciutat
Tanquen
totsde
els
centres
res de prevenció
possiblesels
perbusos
hi de
ha TMB,
una moratòria en el que totes les persones que
confessió religiosa del finat, encarregat de dur
província
de Barcelona,
evitar
contagis
de COVID-19,
pagament
de les
estiguin
situació
d’un
Tant
leshipoteques
esglésies catòliques,
comenl’església
protesa terme el ritu de comiat. Caldrà respectar
els
busos
metropolitans
de l’AMB,
els de- la
tant
pel
que
fa
als
voluntaris
per
aquelles
persones
que
es
Expedient
de
Regulació
Temtant
i
la
mesquita
han
decidit
tancar
les
seves
portes
la distància de seguretat d’un a dos metres
direcció General de Transports i Mobilitat i
de les
tats com
als usuaris
quedin
aper
l’atur
o de
perMunicipis
aquells per
poral
d’Ocupació
(ERTO) coprevenir
contagis.
entre els assistents.
els
de enti
la resta
de municipis
adscrits
a l’Associació
la Mobilitat
i el Transport
del
rebost.
/
DdR
treballadors
que
vegin
rebraran
la
prestació
d’atur,
En
el
cas
de
les
misses
de
difunts
que
s’havien
de fer
- La destinació final del difunt pot ser l’enterrament o la incineració.
Urbà (AMTU), com és el cas de Rubí.
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respectivament.
- Els mossens podran assistir a domicili les persones
que ho sol·licitin.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube
perquè els ﬁdels puguin seguir les misses.
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100% de
que el tr
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El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp
- El Mercat Municipal continua obert amb l’horari
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures
per prevenir els contagis, com ara la utilització de
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel
desinfectant els taulells.

Ta
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Rubí frega els 300 casos positius de coronavirus,
segons les darreres dades del departament de Salut
municipis vallesans més afectats destaca Terrassa, amb
992 casos de coronavirus, i
Sabadell, amb 904 persones
que han donat positiu.

Redacció

El Departament de Salut de
la Generalitat ha posat a
disposició de la ciutadania
un conjunt de dades obertes
sobre els tests de coronavirus
que s’han fet a tots els municipis de Catalunya. Segons
aquestes dades, a la nostra
ciutat hi ha 292 persones que
han donat positiu en el test de
COVID-19.
El primer positiu va ser el
12 de març d’un pacient de
l’àrea de salut del CAP Mútua.
Des d’aleshores, el ritme de
contagis ha anat escalant,
especialment el 31 de març,
quan es van detectar 61 positius nous.
La zona sanitària amb més
afectació de COVID-19 és la
que correspon al CAP Anton
Borja, on 150 persones han
donat positiu de coronavirus.
A la zona del CAP Sant Genís,
s’han detectat 72 contagis,
mentre que a Mútua, s’han
registrat 68.
Pel que fa al sexe, del total
de persones amb COVID-19 a
la ciutat, 142 són dones i 150

POSITIUS DE COVID-19 A RUBÍ
(Incidència acumulada)
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Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

són homes.
Segons ha pogut saber
Diari de Rubí, almenys cinc
rubinencs han mort amb el

virus, quatre dels quals vivien
en residències de gent gran.
El Vallès, la quarta zona de

Catalunya amb més infectats
La nostra comarca és una
de les zones de Catalunya

on s’han detectat més casos
de malalts de Covid-19, per
darrere de l’Anoia, el Pallars
Jussà i el Barcelonès. Entre els

Conjunt de Catalunya
Segons les últimes informacions del Departament de Salut,
al tancament d’aquesta edició, en les últimes hores s’han
confirmat 1.656 positius nous
de coronavirus SARS-Cov-2 a
Catalunya, cosa que eleva la
xifra total a 23.460. Del total
de casos acumulats, fins ara
han mort amb la COVID-19
un total de 2.335 persones.
Pel que fa al nombre total
d’afectats pel coronavirus a
Catalunya, un total de 2.053
persones estan greus. A més,
del nombre total d’afectats
arreu del país, 3.702 són professionals sanitaris.
Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins
avui un total de 7.849 altes
hospitalàries de persones
diagnosticades amb COVID19, 215 de les quals en el brot
d’Igualada.
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Missatges d’ànims i suport als pacients ingressats i al
personal sanitari dels hospitals
- Molts ciutadans i ciutadanes estan enviant
missatges d’ànims i de suport als pacients
ingressats als centres hospitalaris de tot el
territori, així com als professionals sanitaris
que lluiten cada dia en aquesta epidèmia per
salvar vides, exposant les pròpies.
- Els dos hospitals de referència dels rubinencs, Mútua de Terrassa i Hospital de
Terrassa, també estan rebent nombroses
mostres d’afecte i de suport en forma de
contes, missatges o relats.
- L’Hospital Mútua de Terrassa ha publicat un
llibre amb un recull dels primers missatges
que van arribar: més d’una quarantena de
cartes i prop d’una vintena de contes, que ja
poden fullejar tant professionals com pacients. Els interessats a enviar aquests missatges a
Mútua, ho poden fer a través de comunicacio@mutuaterrassa.cat
- Per la seva banda, el Consorci Sanitari de Terrassa, que gestiona entre altres l’Hospital de
Terrassa i l’Hospital de Sant Llàtzer, ha habilitat el correu treballsocial@cst.cat per rebre les
cartes, missatges o dibuixos
- També es poden enviar a l’Hospital General de Catalunya, on un grup d’infermeria ha animat la
ciutadania a enviar els seus missatges a través del correu porunasonrisaHUGC@gmail.com.

El Consell Comarcal habilita un telèfon d’acompanyament
emocional per acompanyar la ciutadania
- El Consell Comarcal del Vallès Occidental
ha posat en funcionament aquest dilluns
un telèfon gratuït per donar informació i
fer acompanyament a la ciutadania de la
comarca. Un equip format per 15 persones,
majoritàriament psicòlegs, estarà a l’altre
costat del telèfon entre les 9 h i les 21 h cada
dia de la setmana.
- El servei informa sobre dubtes relacionats
amb el coronavirus i els serveis disponibles
i, a més, farà un acompanyament emocional a qui ho sol·liciti en aquest temps de
confinament domiciliari, com per exemple,
en situacions d’agreujament de situacions
personals o en la gestió del dol. El telèfon és
el 900 29 35 35.

Dos hotels de Rubí acolliran
sanitaris i pacients de l’HGC
Redacció

El B&B Hotel Rubí Barcelona,
situat a la carretera de Molins
de Rei a l’alçada de l’avinguda
Electricitat, s’està habilitant
per acollir pacients lleus de
COVID-19 que ja no necessiten estan ingressats en un
centre hospitalari, segons ha
dit l’Ajuntament de Sant Cugat
en el seu perfil de Twitter. Es
tracta de persones donades
d’alta de l’Hospital General
de Catalunya que no poden
fer bé l’aïllament a casa, ja
sigui perquè no tenen prou
espai o perquè conviuen amb
persones que tenen factors
de risc.
L’Ajuntament de Sant Cugat també ha explicat que
l’Hotel Park Sedó, també a
Rubí, al barri de Ca n’Alzamora, acollirà sanitaris, que o bé
tenen dificultats de mobilitat
o bé han d’aïllar-se de les seves famílies perquè conviuen
amb persones amb factors de
risc. El QGatHotel ja acull des
de dilluns una trentena de sanitaris de l’Hospital General.
Vallès Salut
D’altra banda, fa dies que
s’està habilitant la pista coberta d’atletisme de Sabadell
per tal que funcioni com un
hospital temporal amb més
de 200 llits. Es tracta d’una

L’hotel B&B Rubí Barcelona està situat a la carretera de Molins de
Rei. / Cedida

instal·lació que servirà per
donar cobertura a tota la
comarca, segons va informar
la consellera de Salut, Alba
Vergés.
La pista d’atletisme acollirà 214 llits de pacients que
necessiten atenció mèdica
de l’Hospital Parc Taulí, un
fet que permetrà alliberar
recursos i destinar-los a cures
més intensives. Està previst

augmentar en 223 llits més
les unitats de crítics i semicrítics del centre hospitalari de
Sabadell.
Pe rs o n a l d e l S e r ve i
d’Emergències Mèdiques
(SEM), de Metges sense Fronteres, del Departament de
Salut i l’exèrcit ja estan treballant perquè pugui estar a
punt a partir de la setmana
vinent.

I N M E MO RI AM

En record a l’amic Sebastià Colomer
La tristor i el dolor ens acompanya ara que el nostre amic
ens ha deixat. Sebastià Colomer ha estat el nostre
company en un llarg tram
de la nostra història com a
entitat; ha estat la persona
de la qual hem après que cal
tenir convicció i cor, com ell
tenia; ha estat una persona
altruista, solidària i compromesa com totes i tots hauríem
de ser; ha estat una persona a la qual hem estimat i ens ha
estimat.

amb tants amics i amigues, aquest moment d’aflicció i no és
possible, però la situació actual passarà i ens retrobarem, serà
el moment.

Sempre estarà entre nosaltres; el seu record, la seva manera
de ser i de fer, la seva ponderació i fermesa, la seva presència
constructiva. Mai quedarà en l’oblit el seu orgull per la feina
que fa Rubí Solidari, per això persistirem en la nostra tasca
recordant el nostre amic i la seva voluntat.

la teva mort no em crema les entranyes,

Aquesta pèrdua tampoc esborrarà el treball que ell va fer en
la societat ni la qualitat que va donar a la seva vida, a la de
la seva família i a la dels que estàvem vora d’ell.
Marxa en aquest moment tan complicat en què ens agradaria fer una abraçada a la seva família, compartir amb ella, i

Volem expressar a la família la nostra veu i el nostre sentiment:
estimades i estimats estem al vostre costat, ho sabeu, lamentem la pèrdua del vostre ésser volgut i desitgem que el seu
record i la vivència que heu compartit amb ell us mantingui en
peu com a ell li hauria agradat i com a tota la gent que l’hem
conegut ens mantindrem.
Li dediquem un poema de Miquel Martí Pol:
No vull parlar-te amb veu melangiosa,

ni m’angoixa, ni em lleva el goig de viure;
em dol saber que no podrem partir-nos
mai més el pa, ni fer-nos companyia;
però d’aquest dolor en trec la força
per escriure aquests mots i recordar-te.
Rubí Solidari

A Sebastià Colomer, descansa
en pau, t’estimarem sempre
Ens va deixar el passat dissabte dia 21 de març de 2020. La
seva esposa Agurtzane i tota la seva família volem agrair les
mostres d’afecte i reconeixement que hem rebut al llarg de
tots aquests dies i que ens han reconfortat tant.
Va ser sempre un home compromès i entregat als altres, que
va gaudir plenament de totes les activitats en les entitats en
les quals va participar.
El seu tarannà senzill i afable ens ha arribat a tots i quedarà
per sempre amb nosaltres.
Més endavant, quan la difícil situació que estem vivint tots
ens ho permeti, comunicarem la data per fer la missa funeral
a la seva memòria.
Descansa en pau, t’estimarem sempre.
Família de Sebastià Colomer
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Campanya solidària de donacions de material
i econòmiques a la ciutat
Redacció

L’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa una xarxa de
solidaritat ciutadana arran
de la crisi sanitària provocada
pel coronavirus. A través de
la campanya ‘Gràcies, Rubí’,
el consistori pretén posar en
contacte entitats, empreses
i associacions amb treballadors que ara mateix necessiten equips de protecció
individual o que requereixin

altres necessitats.
La campanya va començar
el diumenge i l’Ajuntament ja
ha rebut diverses donacions,
tant materials com econòmiques.
L’empresa Robin Hat ha
lliurat 250 mascaretes FFP1,
la perruqueria Santi Gallego
ha donat 250 guants, i les
perruqueries canines Sweet
Doggy i Esther Boltà han
donat 200 guants i 40 guants
i 80 mascaretes, respectiva-

Germans Boada fabrica pantalles de
protecció facial amb una impressora 3D
El Grup Rubí-Germans Boada,
a través del seu equip d’R+D+i,
està produint amb una impressora 3D estructures per
a pantalles de protecció facial
destinades als professionals
de la salut, seguint la iniciativa
Coronavirus Makers.
Es tracta d’un projecte
d’emprenedoria social que
connecta milers de voluntaris en xarxa, de particulars o
empreses, que treballen per
suplir la carència en els equips
de protecció, especialment
viseres i obridors de portes,
per a professionals mèdics. A
Rubí, per exemple, Continental
també s’ha afegit a aquest grup

Peça fabricada amb impressora
3D a l’empresa rubinenca.

col·laboratiu. Des de les instal·
lacions de Rubí, l’empresa local
va fer entrega de cinc estructures de visera amb la tecnologia
d’impressió 3D, destinades a
professionals sanitaris.
A més, Rubí-Germans Boada ha entregat més de 1.800
mascaretes als hospitals de
Valls i El Vendrell, i 5.900 mascaretes al Consorci Sanitari de
Terrassa. / DdR

DSV col·labora de forma altruïsta amb
la logística dels hospitals a Catalunya
El grup DSV, amb seu al polígon rubinenc Molí de la Bastida, està col·laborant de forma
altruista en les recollides i
lliurament de material per als
hospitals de Catalunya, com
ara els més de 300 llits que
pertanyen a hotels de Barcelona i que han estat cedits a
hospitals catalans. Aquests
300 llits ja estan ubicats als
centres sanitaris o bé a les
instal·lacions properes que
s’han muntat com hospitals
temporals. També s’ha fet
càrrec de la logística, recollida
i lliurament de material, com

ara pantalles separadores,
guants, mascaretes, entre
altres, que ha estat donat per
mig centenar d’hotels, coordinats pel Gremi d’Hotels de
Barcelona i l’Hospital General
de Catalunya.
D’altra banda, DSV també
va posar en marxa un pont
aeri DSV We Help! entre Barcelona i Xangai pel transport
de material sanitari i és el
coordinador logístic del corredor sanitari impulsat per
Grupo Oesía, Iberia i Fenin
per l’arribada de productes i
material sanitari. / DdR

Venda solidària de quadres d’Anna
Tamayo per ajudar les residències
La pintora rubinenca Anna Tamayo ha donat quatre obres
a l’Ajuntament de Rubí per
tal que es puguin vendre
amb una finalitat solidària. Es
tracta de les pintures ‘Estudi
de barri prop de la ciutat’,
‘Estudi de ciutat’, ‘Barri des
del balcó’ i ‘Una ciutat’. Les
obres estan valorades entre
600 i 1.200 euros i l’artista les
ven a un preu solidari que és
aproximadament la meitat del
seu valor al mercat.

Les persones interessades
a adquirir alguna d’aquestes
obres poden enviar un correu
a museu@ajrubi.cat, especificant el quadre escollit. El
Museu Municipal Castell gestionarà la venda si el quadre
està disponible.
Els beneficis es destinaran
prioritàriament a atendre les
necessitats de les residències de gent gran a Rubí per
desig exprés d’Anna Tamayo.
/ DdR

ment. A més, un treballador
de Continental va lliurar 15
viseres protectores.
Pel que fa a les aportacions econòmiques, l’Associació de Veïns de la Zona
Nord ha lliurat 3.000 euros,
l’Associació de Veïns de Can
Fatjó, 2.000 i el Partit dels Socialistes de Catalunya, 6.000
euros.
Com participar?
Per fer una donació de mate-

rial, cal adreçar un correu a
color@ajrubi.cat o bé trucar
al telèfon 637 830 901. Les donacions econòmiques s’han
de fer a través del compte ES
6800810014000001761482
especificant el concepte ‘Donació benèfica AJRUBI COVID
19’.
L’Ajuntament ha assegurat que garantirà la transparència en la gestió del
material i els diners aportats
a la ciutadania.

L’Ajuntament coordina la campanya solidària Gràcies Rubí! / Cedida

6

Actualitat

Divendres, 3 d’abril de 2020

Els veïns denuncien que a l’abocador de Can Carreras
continuen treballant tot i no ser servei essencial
Segons han explicat els veïns, sembla que
l’empresa està abocant argila i fent moviment
de terres, una activitat que, a l’empara del
Reial Decret emès pel govern espanyol el
diumenge a la nit no es tracta d’una activitat
essencial. Per aquest motiu, els veïns demanen a l’Ajuntament que faci controls i imposi
sancions als nombrosos camions que circulen
cada dia pel Camí d’Ullastrell. D’altra banda,
els veïns, a través de xarxes socials, també
alerten que els treballadors van sense cap
equip de protecció individual i que estan
deixant la carretera molt bruta de fang, el que
suposa un perill per la resta de persones que
circulen per la via.
Divendres, 13 dePel
març
quedefa2020
a l’Ajuntament, el regidor de
Medi Ambient, Andrés Medrano, va explicar
Els veïns de Can Carreras han alertat que ahir a Facebook que l’activitat que s’està deaquests dies durant el confinament, l’empresa senvolupant a Can Carreras no és essencial i
TMA Grupo Sánchez està intensificant els seus assegura que “es mantindrà la vigilància i les
treballs a l’interior de l’abocador ja clausurat sancions”, tot i que reconeix que ara mateix
i pendent de restauració.
la Policia Local té molta feina. / DdR
La Junta de Govern Local va primer moment, la Generaliacordar divendres passat que tat va aﬁrmar que amb una
C. CARRASCO
l’Ajuntament donés a TMA autorització ambiental era
Grupo Sánchez deu dies més suficient. Amb aquest nou L’Ajuntament ha posat en
per presentar la documen- termini de deu dies, des de la marxa l’enèsima campanya de
L’Alternativa
d’Unitat
Popular (AUP)
datahadedemal’acord, l’Ajuntament civisme per intentar mantenir
tació
que falta
en relació
nat alla consistori
que revisi el pressupost
del
resol la suspensió
dema- la ciutat més neta, erradicant
amb
sol·licitud d’aprovació
2020
i
destini
recursos
per
activar
mesures
prèvia del Projecte d’Actuació nada per TMA, concedint-li la presència d’excrements i
d’emergència
fer frontdea la greu
situació
Especíﬁ
ca de per
l’abocador
aquest
termini de temps per orins de gos de la via pública.
econòmica
provocada
pel
coronavirus.
La document que, L’alcaldessa, Ana M. MartíCan Balasc.
presentar un
regidora
formació assembleària,
El 21de
delanovembre
del segonsBetlem
va explicar la mateixa nez, i els regidors de Medi
Cañizar,
oferir dimecres
una roda
de premsa
empresa
a Diari de Rubí, ja Ambient, Andrés Medrano,
2019,
el va
consistori
ja va acoroberta
a travésaquesta
de les xarxes
en la
qual
i de Relacions Ciutadanes i
dar
demanar
docu-socials
tenen
elaborat.
va recordari, que
“l’Ajuntament
té molta
banda, el consis- proximitat, Miguel Ángel Romentació
precisament
per de RubíD’altra
liquiditat,
esu,poden
redirigir
la
tori hacom
analitzat
el projecte i mero, han presentat aquest
aquest
moti
l’empresa
va partides
del
festival
Primavera
Pop
i
moltes
altres
acdemanar una suspensió per creu que és necessari esme- dilluns la nova campanya.
tivitats amb
que no
pogut fer
La iniciativa, que s’ha
nar-lo, tot i aque no explicita
parlar
la s’han
Generalitat
i i destinar-les
recursos
pal·liar l’impacte
la crisi”.
aclarir
si per
és necessària
o no dequins
sónPer
els aspectes a mo- batejat amb el hastag #RuCañizar, documentació.
són necessàriesEnmoltes
i cal
biCiutatNeta, vol aconseguir
aquesta
un mesures
diﬁcar. / DdR
l’AUP és més partidària
de
“un pressupost d’emergència per salvar les per pagar el lloguer,
la complicitat
de tots els
contemplar la suspensió
d’aquests
rebuts:
“Si
vides de les persones”.
rubinencs i rubinenques a
pagarem
els serveis
bàsics o
Sobre la moratòria en el lloguer anunciada no tenim sou, com
l’hora
d’exigir
a les persones
Cañizar,
que
també
per l’Ajuntament aquesta setmana en els im- el lloguer?”, apunta
incíviques que respecticritica
n les
passiEn
peraquest
“engreixar
les
mobles de titularitat municipal o els préstecs que al final la solució
normes.
sentit,
/ DdR
a interès zero anunciats pel govern espanyol entitats financeres”.
s’han
editat
33.000
fulletons
L’institut Torrent dels
informatius que es distribuiAlous participa en el
ran per tota la ciutat. Aquests
programa de mobiinclouen un cartell amb l’eslòlitat que impulsa el
gan ‘Aquest és un carrer net.
Departament de la
Uneix-te al moviment #RubíGeneralitat de Cataha explicat Giner,CiutatNeta,
es tracta “d’un
dels sectors
#recullolacaca’,
lunya i les Acadèmies
més desafavoritsamb
i nol’objecti
se sap unique
quan
com
es ni
pengin
Franceses de Gretornaran
a
posar-se
en
marxa”.
noble i Montpeller.
En aquest sentit, el secretari general fa dues
Es tracta d’un interpropostes
per alleujar la càrrega impositiva als
canvi de dos mesos
restauradors.
En primer lloc, proposa que es
de durada, que té
condoni
el
pagament
durant sis mesos de la taxa
com a protagonistes
d’ocupació
per
la
via
pública dels establiments
en aquesta primera Les dues estudiants participant en l’inque compten amb terrassa. L’Ajuntament va
edició a l’estudiant tercanvi. / Cedida
REDACCIÓ
dir fa uns dies que
l’ajornaria, però per Giner
de 4t d’ESO Marina
no
és
suficient:
“Exigim
al governdedeRubí
Rubí,s’ha
per
Vilardell i l’alumna del Lycée mes vivint a Grenoble amb la L’Ajuntament
responsabilitat,
que
condoni
i
no
ajorni
aquest
família francesa, mentre que compromès a elaborar un pla
Lesdiguières Lola Creux.
pagament,
perquè
sabem com quedarà
de
El secretari
general delfase
Partitde
Popular
a Rubí,segona
en(PP)
aquesta
fase, és
En la primera
deno
manteniment
immediat
malmesa
l’economia
del
sector”.
Juan
José
Giner,
ha
demanat
a
l’Ajuntament
que
l’intercanvi, l’estudiant ru- l’alumna francesa la que està per millorar les instal·lacions
La segona proposta
estàSchola,
relacionada
amb
impulsi ajudes
pelsdurant
restauradors
a Rubí.la/ crisi
DdR
binenca
va estar
un davant
de l’Escola
en el marc
per
cada
treballador
econòmica provocada pel coronavirus. Segons bonificacions fiscals
de la darrera reunió del Concontractat
establiments
sell Escolarpels
del centre
educade
restauració
Unai
tiu. El consistori,locals.
la direcció
mesura
que
es
podria
aplicar,
l’AMPA de l’escola han acordat
per
exemple,
en la taxa
deper
les
crear
una comissió
mixta
escombraries.
fer el seguiment de les accions
Per últim, Giner
també ha
de conservació
que executarà
dit
que
se
solidaritzen
amb
l’administració local.
totesL’escola
les persones
que
ho
ha inventariat esles
tan passant malament arran
actuacions de manteniment
d’aquesta crisi sanitària. / DdR
necessàries per garantir el bon
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L’Ajuntament dona deu dies més a
TMA per presentar l’estudi d’impacte
ambiental de l’abocador

Continuen els controls cojunts entre Mossos i
Policia local per garantir el confinament

Efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia
Local continuen fent controls conjunts en
diferents punts de la ciutat per evitar que la
població surti al carrer de manera injustificada
i per comprovar que els establiments oberts
són els que ofereixen productes de primera
necessitat.
A més, els Mossos d’Esquadra despleguen
durant el cap de setmana, i especialment amb
l’inici de la Setmana Santa, un dispositiu per
detectar i multar totes aquelles persones que
tinguin la intenció de desplaçar-se a segones
residències. Les multes són a partir de 600
euros i poden arribar fins als 30.000 euros.
/ DdR

ACTUALITAT

Una empresa de Rubí ha estat denunciada per
comercialitzar gel higienitzant fals

Crida a la ciutadania per sumar-se a la nova
campanya de civisme #RubíCiutatNeta

L’AUP demana redirigir el pressupost a mesures
d’emergència per pal·liar la crisi

Programa de mobilitat entre el
Torrent dels Alous i Grenoble

El PP de Rubí demanà a l’Ajuntament mesures
fiscals per ajudar els restauradors

Els Mossos d’Esquadra han immobilitzat més
de 1.500 litres d’un producte de neteja que
s’estava comercialitzant com a gel hidroalcohòlic higienitzant. A través d’una denúncia d’un
ciutadà a Terrassa, els agents van verificar que
embruta”.
tot i que a l’envàs indicava que es tractava d’un
A més, la màxima responproducte d’higiene per a les mans, en la lletra
sable municipal ha recordat
petita indicava que el producte calia utilitzarque la presència d’excrelo amb guants i que calia evitar el contacte
ments i orins de gos a la via
amb la pell.
pública és un problema endèEls Mossos van esbrinar que el producte
mic de la ciutat i que la femta
que comercialitzava l’empresa no estava autocanina és un risc per a la salut
ritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments
pública, i especialment per
i Productes Sanitaris com a biocida i que l’emals infants, ja que juguen en
presa distribuïdora no podia fabricar productes
els sorrals dels parcs infantils,
cosmètics, ja que no té permís per fer-ho.
on malauradament es troben
empresa.
El 23 de març, la policia va enviar un treballadors a aquesta
sovint caques
deDes
gos de
queprino
dilluns,
el
consistori
requeriment a l’empresa perquè aturessin mera hora d’aquest
han estat recollides pels està
seus
la fabricació i comercialització del producte. substituint els dispensadors
propietaris. de gel, que ara
seran enviats
als
Davant la manca de resposta, l’endemà, un custodia la Policia Local
Arai que
arrencarà
la campaha avangrup d’agents es va desplaçar fins a les instal· Mossos d’Esquadra.
nya L’Ajuntament
informativa i,japosteriorunas’imposaran
denúncia per
estafa
lacions de l’empresa, a Rubí, on es va aturar çat que presentarà
ment,
sancions,
l’empresa.que poden arribar als 900
la
fabricaciói del
i es va la
immobilitzar
L’alcaldessa
els producte
regidors, durant
presentació decontra
la campanya
Els Mossos d’Esquadra
hanrecordar,
explicat que
ara
l’estoc
que hi
havia al magatzem.
euros. Cal
però,
de civisme.
/ C.C.
a
un
presumpte
delicte
Segons ha pogut saber Diari de Rubí, l’empresa s’enfronta
que l’Ordenança reguladode publicitat
estafa al d’animals
consumil’Ajuntament
adquirir
una part
del amb
gel l’esperança
a comunitats i va
espais
publicinya neix
que enganyosa
ra de lai tinença
dor.
/
DdR
hidroalcohòlic
que
va
posar
a
disposició
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L’Ajuntament prepara un fons
per ajudar comerços, autònoms
i pimes de 250.000 euros
L’Ajuntament de Rubí està
preparant un paquet de mesures destinades a pal·liar
l’afectació econòmica derivada de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, unes
mesures que suposarien una
inversió de més de mig milió
d’euros. Molts comerços,
petites empreses i autònoms
fa ja molts dies que no poden
facturar i no saben fins quan
durarà aquesta situació.
Com a resposta a les
dificultats econòmiques
d’aquests col·lectius, l’Ajuntament treballa per crear un
fons d’ajuda per autònoms,
comerços i pimes de 250.000
euros per oferir ajuts per als
qui hagin vist minvada la
seva activitat econòmica per
l’estat d’alarma.

comerços locals.
Altres mesures que el
consistori està estudiant són
adaptar l’actual línia de subvencions de millora comercial
a les necessitats dels comerços derivades de l’actual
situació i obrir una línia de
vals de compra per incentivar
les compres als comerços i
serveis.
D’altra banda, també es
treballa per impulsar una
campanya de promoció del
comerç i de suport al comerç al domicili, així com
per intensificar els esforços
per pagar factures pendents
a proveïdors. Per últim, el
consistori vol elaborar un pla
de contractació que activi
l’economia local adreçat a
autònoms i pimes un cop
s’aixequi l’alarma, a través de
contractes menors.

300.000 € per dinamització
de l’activitat econòmica
També està previst un pla
de dinamització de l’activitat
econòmica de 300.000 euros,
que es podria posar en marxa
un cop finalitzat l’estat d’alarma per incentivar la demanda
interna de les empreses i

Més mesures de fiscalitat
Fa uns dies el consistori ja va
anunciar una pròrroga dels
impostos i les taxes municipals i ara ha explicat que també farà compensacions de la
taxa de residus comercials,
sobre l’impost de vehicles de
tracció mecànica i en les taxes

Redacció

Proursa ofereix una moratòria
en el pagament del lloguer que
afecta 152 famílies
Redacció

L’Ajuntament de Rubí, a través
de Proursa, l’entitat que gestiona el parc públic del consistori, ofereix una moratòria
de dos mesos en el pagament
del lloguer de la totalitat del
parc d’habitatges gestionats
per l’entitat, així com també
de les places d’aparcament.
La pròrroga és voluntària i
té per objectiu ajudar les
persones que, amb motiu de
l’emergència sanitària, hagin
vist disminuïts els seus ingressos o incrementades les seves
despeses.
En total, són 152 habitatges als quals s’aplicarà la
moratòria, a més de 85 places
d’aparcament i un local. La
mesura s’aplicarà en el cobrament dels rebuts del lloguer
dels mesos d’abril i maig de
forma universal, ja que les
152 famílies són, majoritàriament, vulnerables.
L’import dels dos rebuts
ascendeix a 83.000 euros i es
cobraran de manera prorratejada en les 12 mensualitats

següents a la finalització de
la moratòria, és a dir, entre
aquest mes de juny i el juny
del 2021. “Entenem que totes
les administracions i agents
immobiliaris privats hem de
contribuir a ajudar el conjunt
de la ciutadania”, ha expressat
la regidora d’Habitatge, Ànnia
García, que considera que
“calen accions que garanteixin que cap veí o veïna de la
nostra ciutat tingui un risc
de prendre el seu habitatge
per la COVID-19”. També ha
explicat que estaran “atents
per fer d’intermediaris en els
casos en què hi hagi impagaments, per evitar denúncies
per aquest motiu”.
Les persones arrendatàries als quals s’ofereix aquesta
moratòria poden renunciar en
el termini hàbil de cinc dies,
a partir de l’enviament de la
comunicació de l’ajornament
dels cobraments dels rebuts,
que es farà a través d’un missatge SMS. La renúncia es pot
fer arribar per correu electrònic a proursa@ajrubi.cat o per
telèfon al 93 588 66 93.

del mercadal, del Mercat i les
terrasses. Aquestes darreres
mesures suposen una despesa de 47.000 euros.
Per últim, l’administració rubinenca afirma que
està treballant perquè cap
empleat de les empreses
adjudicatàries que presten
serveis a l’Ajuntament perdi
la feina.

Els comerços fa gairebé tres setmanes que estan tancats. / Arxiu
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2 d’abril - Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme 2020

El confinament és especialment difícil per
a les famílies amb infants amb autisme
Marta CAbrera

Les famílies amb infants amb
Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA) pateixen especialment
durant aquesta situació de
confinament pel canvi de rutina que els obliga a quedar-se
tancats a casa. “Els infants
amb autisme tenen tota la
vida estructurada i és molt
difícil sense anticipació canviar totes les seves obligacions i
tot l’oci, això els angoixa molt
i estan molt neguitosos”, ha
explicat Esther Martínez,
presidenta de Rubí TEA.
Si bé els infants tenen
permís per sortir una estona
acompanyats d’un progenitor, hi ha famílies que prefereixen no trencar la nova
rutina, imposada des del 13
de març, ja que es tracta d’infants als quals mantenir cada
dia els mateixos hàbits els
ajuda molt: “Intentem anar
a dormir i llevar-nos sempre
a la mateixa hora, respectar
el matí, el migdia, la tarda i
la nit. És vital per nosaltres”,
ha explicat la Marta, la mare

de l’Ariadna, de 10 anys. Per
adaptar-se a la nova situació i evitar baralles diàries,
han hagut de baixar el nivell
d’exigència: “Complim els mínims per evitar que s’enfadi,
perquè sinó té rabietes molt
fortes i fins i tot petites autolesions, així que intentem
que l’ambient a casa vagi com
una seda posant tots de la
nostra part”.
La major part del temps,
tant de l’Ariadna com del seu
germà gran, i com la majoria
d’infants confinats, l’ocupen
amb les pantalles, sobretot
perquè a vegades ells no
poden estar pendents durant
tot el dia: “No és fàcil, jo he
d’anar al matí 5 hores a treballar a Dermofarm i després
faig 3 hores de teletreball
i el meu marit és autònom
informàtic i dona servei a
una empresa d’ambulàncies,
la veritat és que fem mans i
mànigues per poder estar per
ella”. La Marta veu que, pel
fet d’estar tancada, la seva
filla dona la sensació que té
poca activitat i li preocupa

La Marta i l’Ariadna, durant el confinament.

com recuperarà la normalitat:
“Fins ara mai havia dit que
s’avorria, però el diumenge
de la setmana passada plorava i deia que s’avorria. És
dur, et provoca impotència
perquè no pots ajudar-la”.
Però no tot són inputs
negatius en aquesta situació
de confinament obligatori,
la Marta creu que els qui
tenen cura de persones amb
discapacitat tenen un plus de

dificultat en tot, però també
s’acostumen i desenvolupen
una capacitat per sobreposarse: “El virus ens regala temps
per estar junts, l’Ariadna és
una nena molt social que
està molt enganxada a mi,
en certa forma això és una
compensació”.
Per la Sílvia, el més difícil
van ser els primers dies: “L’Arnau és molt actiu, li encanta
anar en bicicleta i en patinet

i trencar aquesta rutina ha
estat molt complicat”. Durant
aquests dies miren d’adaptarse a la nova situació, però el
seu fill, de 5 anys, no acaba
d’entendre bé què és el que
està passant: “El nen s’aixeca
a les nits plorant, deu portar
l’angoixa per dins, i repeteix
moltes vegades que això és
un càstig. Li expliquem que
no, però ell creu que el que
està passant és un càstig”. La
família pateix per com li pot
afectar aquest aïllament: “Em
preocupa molt el seu estat
d’ànim i sobretot després
com tornarem a la normalitat”. Per tal que no perdi el
contacte amb els companys
de l’escola Torre de la Llebre,
procuren que hi parli de tant
en tant: “L’Arnau repeteix els
noms dels seus companys de
classe, perquè els enyora i
alguns dies parlem amb els
que hi té més relació perquè
no perdin el contacte”.
Una de les coses que més
ha sorprès la Sílvia durant els
primers quinze dies de confinament és que ha fet coses

que mai havia fet. “Fins ara
mai havia tingut tantes ganes
de jugar amb les coses, ara
s’inventa històries amb els
trens, és una cosa positiva
que traurem del confinament”.
Des de Rubí TEA, aquests
dies estan donant suport no
només a les famílies associades, sinó a totes les persones
amb infants amb trastorn
de l’espectre autista que
s’estan dirigint per demanar
informació i suport a l’entitat.
“Estem tots connectats per
WhatsApp i correu electrònic,
compartim informació sobre
la situació, sobre els drets
dels infants, donem suport
informatiu i compartim recursos, consells, etc.”, ha explicat
Esther Martínez, presidenta
de l’entitat. És una forma no
només de donar-los suport,
sinó també de fer que no se
sentin sols, com explica la
Marta: “Sabem que darrere
hi ha algú, fem videotrucades
amb altres pares i ens enviem
vídeos. Ens fan sentir una
mica més acompanyats”.

