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Rubí no avança a la fase 
1 del desconfinament
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«La salut és la major possessió. L’alegria és el major tresor. La confiança és el major amic» - (Lao-Tse, filòsof xinès) 

El govern rebutja rebaixar-
se el sou per dedicar-lo a 
mesures contra la crisi del 
coronavirus

Pàg. 2

Pàg. 2

L’Ajuntament impulsa diverses 
actuacions musicals als terrats 
d’edificis municipals de Rubí

L’atur ha augmentat a Rubí en 
prop d’un miler de persones 
des de l’inici de la crisi
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La Generalitat estima que Barcelona i el seu entorn 
metropolità tenen un alt risc de rebrot del virus
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«Darrere la conducta de cadascú depèn el destí  de tots» (Alexandre Magne, rei de Macedònia del s.I aC)

Els centres sanitaris només 
atenen urgències i els 
hospitals restringeixen l’accés

Parlem amb rubinencs que 
presten serveis essencials per 
a la ciutadania

Pàg. 6-7
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La fàbrica 
Robin Hat 
fabrica 
mascaretes 
gratuïtes 
pel personal 
sanitari 

Pàg. 7

Les administracions presenten 
diversos paquets per ajudar 
treballadors i empreses

Pàg. 4

La ciutat s’atura per lluitar contra 
la propagació de l’epidèmia 
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El Ple aprova una partida 
de 600.000 € per impulsar 
l’activitat econòmica

521 casos positius a la ciutat i 1.275 sospitosos,
les dades de la pandèmia a la ciutat

Edició només 

En digital

Pàg.6
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Aprovada una partida de 600.000 
euros per ajudar el teixit econòmic

El govern rebutja rebaixar-se 
el sou per dedicar-lo a mesures 
contra la crisi del coronavirus

Rubí s’agermana amb Els Guiamets, 
on va néixer Neus català

El PSC i Cs tomben una moció que demanava investigar 
la pressumpta corrupció del rei Joan carles i

REDAcció

El Ple de l’Ajuntament, que 
es va celebrar dijous de 
forma telemàtica, va apro-
var una partida de 600.000 
euros per tal d’ajudar el 
teixit econòmic de la ciutat. 
En concret, es destinaran 
250.000 euros a un fons 
d’ajuda per autònoms, co-
merços i pimes i 300.000 
euros a un pla de dinamitza-
ció de l’activitat econòmica. 
Aquest pla es podria posar 
en marxa un cop finalitzat 
l’estat d’alarma per tal d’in-
centivar la demanda interna 
de les empreses i comer-
ços locals, adaptar la línia 
de subvencions de millora 
comercial a les necessitats 
actuals i obrir una línia de 
vals de compra per impulsar 
el consum en els comerços i 
serveis locals, entre altres.

L’aprovació d’aquesta 
partida es va fer a través 
d’una modificació de crè-
dit que suposa treure els 
600.000 euros d’altres par-
tides. En concret, aquests 
diners surten d’un contracte 
del transport urbà que s’ha 
endarrerit, de la conserva-
ció d’infraestructures, de 
treballs i estudis tècnics i 
del fons de contingència. 
La modificació va comptar 
amb el suport del PSC, En 
Comú Podem, Ciutadans 

i Veïns per Rubí, mentre 
que Esquerra Republicana 
(ERC) i l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) es van abste-
nir perquè el govern no va 
donar cap detall sobre quins 
criteris se seguiran a l’hora 
d’atorgar aquests ajuts.

Rubí ha tingut un superàvit 
de 17 milions d’euros
L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) va presentar 
una moció per tal d’instar 
al govern central a derogar 
l’article 135 de la Consti-
tució, la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària i la Llei de 
Racionalització i Sosteni-
bilitat de l’Administració 

Local (LSRAL). L’objectiu 
d’aquest canvi normatiu és 
que els ajuntaments que 
estiguin sanejats puguin 
destinar els seus romanents 
de tresoreria a inversions i 
no a pagar crèdits, com els 
obliga la normativa actual. 
A Rubí, el 2019 ha acabat 
amb un superàvit de 17 mi-
lions d’euros, que diverses 
formacions polítiques han 
demanat que es pugui in-
vertir en la crisi econòmica 
derivada de la covid-19.

La moció va ser aprova-
da, tot i que amb les abs-
tencions del PSC, En Comú 
Podem i Ciutadans. Cs es va 
mostrar d’acord amb desti-

nar el 100% del superàvit a 
inversió, però el portaveu, 
Roberto Martín, considera 
que “és millor modificar lleis 
que derogar-les”. Per la seva 
banda, En Comú Podem va 
explicar que no votava a 
favor perquè l’AUP no havia 
acceptat una transacció 
sobre un pla d’acció social 
de la Generalitat, mentre 
que el PSC es va mostrar 
a favor de la derogació de 
LRSAL, però la regidora 
socialista. M. Carmen Ce-
brián, va explicar que és 
“secundària, perquè només 
cal un decret de govern per 
poder destinar el romanent 
a inversions”.

Els diners aniran destinats a un pla de dinamització de l’economia i a un fons d’ajuda per autònoms, co-
merços i pimes.  / Ajuntament-Ramon Vilalta

llum verda a un 
pla d’inversions 
del clavegueram

REDAcció

El Ple va aprovar per unani-
mitat l’agermanament de la 
ciutat de Rubí amb el mu-
nicipi d’Els Guiamets, on va 
néixer Neus Català. A través 
de la seva figura, les dues 

localitats s’han unit amb la 
intenció de treballar per re-
cuperar la memòria històrica 
de les persones deportades 
pel nazisme. També es va 
aprovar la declaració institu-
cional de les Ciutats Defen-
sores dels Drets Humans. 

Neus Català va néixer i morir en aquest municipi del Priorat. 

El Ple també va servir per a
aprovar un Pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua potable 
i del servei del clavegue-
ram de 4,5 milions d’euros. 
El regidor responsable de 
l’àrea, Andrés Medrano, va 
explicar que aquests diners 
es destinaran per fer “la 
xarxa més resilient i per 
renovar-la, aprofitant obres 
en alguns carrers”. ERC es 
va abstenir perquè consi-
dera que el pla no inclou 
cap mesura encaminada a 
millorar la sostenibilitat de 
la xarxa: “El pla ni tan sols 
parla de reaprofitament de 
l’aigua, caldria avançar cap 
als Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible”, va dir 
el regidor republicà Xavier 
Cots. També es van abstenir 
Ciutadans i l’AUP. / DdR

REDAcció

Esquerra Republicana i En 
Comú Podem van portar 
al Ple una moció que de-
manava obrir una comissió 
d’investigació per la pre-
sumpta corrupció del rei 
Joan Carles I, després que 
diversos mitjans estrangers 
publiquessin un presumpte 
cas de blanqueig de diners 
del monarca a Suïssa. “De-
manen que s’obri una inves-
tigació sobre els diners que 
el rei Joan Carles I té a Suïs-
sa”, va explicar Sandra Casas, 
d’ERC. Per la seva banda, 
Betlem Cañizar, de l’AUP, va 
qualificar la “institució de 
caduca” i “podrida” mentre 
que Andrés Medrano, d’En 
Comú Podem, va defensar 
que tothom “ha de ser igual 
davant la llei”, motiu pel 

qual “cal que s’investigui la 
corrupció” del rei emèrit.

La moció no va ser 
aprovada perquè el PSC i 
Ciutadans hi van votar en 
contra. Veïns per Rubí es va 
abstenir.

Pel que fa al PSC, el re-
gidor Moisés Rodríguez va 
afirmar que “això ara no 
toca”, mentre que el regi-
dor de Ciutadans, Roberto 
Martín, va recordar que van 
ser el PSOE, el PP i Vox els 
qui van votar al Congrés en 
contra d’aquesta comissió 
d’investigació “en la defensa 
de la corona i el rei”.

No hi haurà plus salarial 
pels treballadors municipals 
exposats al virus
Ciutadans va presentar una 
moció que, entre altres 
qüestions, demanava grati-

ficar amb un complement 
salarial els treballadors mu-
nicipals que han estat més 
exposats durant la crisi de la 
covid-19. Segons el govern 
local, aquesta mesura seria 
il·legal i per tant no es pot 
aplicar.

La moció també dema-
nava condemnar l’estigma-
tització que han patit al-
guns treballadors de serveis 
essencials per part del seu 
veïnat, i demanava a l’Ajun-
tament que garanteixi els 
equips de protecció i els 
protocols de seguretat, entre 
altres.

El text no va ser aprovat 
perquè el PSC, En Comú Po-
dem i l’AUP hi van votar en 
contra, mentre que Esquerra 
es va abstenir i Ciutadans i 
Veïns per Rubí van votar a 
favor.

La proposta es va debatre en el Ple telemàtic. / Cedida

REDAcció

Els quatre partits de l’opo-
sició, Esquerra Republicana, 
Ciutadans, l’AUP i Veïns per 
Rubí van portar al Ple una 
proposta per rebaixar el 
sou dels regidors i els càr-
recs de confiança i destinar 
l’estalvi a pal·liar els efectes 
de la crisi econòmica. Una 
proposta que també con-
templava retallar el 50% del 
pressupost en representació 
institucional.

El govern, format pel PSC 
i En Comú Podem, va votar 
en contra d’aquesta propos-
ta, ja que considera que no 
és necessària aquesta rebai-
xa per dotar els ajuts i plans 
que el consistori vol impul-
sar. “Això no és cap solució i 
és incoherent, cal valorar el 
fet públic, no retallar-lo”, va 
defensar el regidor socialis-
ta Moisés Rodríguez, que 
també va instar als regidors 
a actuar si consideren que 
la retribució és despropor-

cionada: “Si algú creu que 
cobra massa que entri una 
instància a l’Ajuntament i 
ho digui” i posteriorment 
va afegir que els regidors del 
PSC “viuen la política com 
una professió”.

Des de les files d’En 
Comú Podem van recordar 
que ells no estan d’acord 
amb les retribucions, però 
que formen part del pacte 
de govern i que ells tenen 
el seu propi codi ètic amb 
limitacions salarials.

Pel que fa a l’oposició, 
no va perdre l’oportuni-
tat d’atacar al govern per 
aquesta negativa a rebai-
xar-se el sou. Cañizar va dir 
que la proposta de la moció 
era “assenyada i coherent” 
i que està clar que “els regi-
dors cobren massa”, mentre 
que Roberto Martín, de Cs, 
va demanar al govern un 
“exercici d’empatia” i va 
retreure al govern que “la 
política no és una professió, 
és política”.



Divendres, 8 de maig de 2020ActuAlitAt 3

ReDAcció

Segons les darreres dades 
del Departament de Salut 
de la Generalitat, a la ciutat 
s’han produït, fins a aquest 
dimecres, 521 positius per 
coronavirus i 1275 casos sos-
pitosos de patir la malaltia. 
Són casos probables segons 
les estimacions mèdiques, 
però no estan confirmats a 
través d’un test o prova que 
ho certifiqui.

 Pel que fa a la incidència 
de la malaltia per sexe, entre 
els casos positius hi ha 318 
dones i 203 homes; mentre 
que entre els sospitosos 
també hi ha més dones que 
homes. En general, hi ha més 
casos entre les dones, especi-
alment perquè la franja amb 
més afectació de la malaltia 
és la gent gran, on la població 
femenina és substancialment 
major que la masculina.

Pel que fa a les dades de 

mortalitat, ni la Generalitat 
ni l’Ajuntament informen 
sobre les defuncions que 
s’han produït a Rubí per 
coronavirus. Sí que s’han 
publicat les dades comarcals, 
segons les quals ja han mort 
per la COVID-19 al Vallès 
Occidental 1.199 persones, 
entre els quals 607 dones i 
592 homes. Durant aquest 
mes de maig, han mort 34 
persones a la comarca per 
l’epidèmia.

les dades del covid-19 a la ciutat: 
521 positius i 1275 sospitosos 

Rubí es mantindria en la fase 0 per 
l’alt risc de rebrot de l’epidèmia

ReDAcció

La Generalitat ha proposat 
al Ministeri de Sanitat, qui té 
centralitzades totes les com-
petències per l’epidèmia de 
coronavirus, que a Catalunya 
el desconfinament es realitzi 
per regions sanitàries i no 
per províncies. La proposta 
del govern català es basa en 
diversos indicadors epidemi-
ològics i socials a partir dels 
quals s’ha fet un càlcul pel 

que fa a la probabilitat de 
rebrot del virus a cada terri-
tori i també a la capacitat de 
resposta hospitalària davant 
un nou brot. 

A partir d’aquests indica-
dors, la Generalitat proposa 
que la desescalada arrenqui 
a les Terres de l’Ebre, el 
Camp de Tarragona i l’Alt 
Pirineu-Aran a partir de di-
lluns vinent 11 de maig. 

En contraposició, la ciu-
tat de Barcelona i tot el seu 

Passeig de Francesc Macià. / cedida

entorn metropolità, on es 
troba Rubí, així com la Cata-
lunya Central, Girona, i Lleida 
es mantindrien una setmana 
més en la fase 0, és a dir, en 
la mateixa que ens trobem 
actualment. 

Serà el ministre de Sa-
nidad, Salvador Illa, qui 
decideixi finalment quins 
territoris passen de fase, en 
funció dels informes del co-
mitè d’experts de la direcció 
general de Salut Pública. Font: Departament de Salut de la Generalitat de catalunya. 
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MútuaTerrassa participa en un estudi estatal 
per evitar contagis de Covid en sanitaris
ReDAcció

El Servei de Farmàcia Hos-
pitalària de l’Hospital Uni-
versitari MútuaTerrassa 
(HUMT) és un dels cinc 
centres de Catalunya que 
participa en un assaig clí-
nic sobre prevenció de 
contagis de Covid entre 
col·lectius de risc com és el 
personal sanitari. Es tracta 
d’un estudi per testar la 
hidroxicloroquina com a 
profilaxis entre els sanitaris 
que estan en contacte amb 
els pacients infectats per 
SARS-CoV-2. 

Aquest assaig clínic està 
promogut per la Societat 
Espanyola de Farmàcia Hos-
pitalària (SEFH). El Comitè 
Ètic d’Investigació (CEIm) de 
MútuaTerrassa n’ha avaluat 
la seva viabilitat i la direcció 
mèdica ja l’ha autoritzat.  

En conseqüència, des 
d’aquesta setmana ja s’es-
tan reclutant professionals 

secundari). Així, és previst 
que en el termini aproximat 
d’un mes des de la posada 
en pràctica de l’assaig ja es 
puguin tenir alguns primers 
resultats relatius a l’efecti-
vitat d’aquest fàrmac en el 
personal sanitari que està 
en contacte amb els paci-
ents infectats. 

La preinscripció escolar per l’educació infantil, 
primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig
ReDAcció

El Departament d’Edu-
cació ha informat que la 
preinscripció escolar pels 
ensenyaments d’educació 
infantil, primària i secundà-
ria obligatòria es farà entre 
el 13 i el 22 de maig. Pel 
que fa als ensenyaments 
postobligatoris serà del 27 
de maig al 3 de juny en el 
cas de batxillerat, del 2 al 8 
de juny, en el cas dels cicles 
de grau mitjà d’FP, i del 10 
al 17 de juny per als cicles 
superiors d’FP.

Des de la Generalitat es 

L’Ajuntament de Rubí distri-
buirà a partir del 8 de maig 
un total de 12.523 mas-
caretes entre la població 
rubinenca major de 65 anys. 
La distribució es farà de la 
mateixa forma que les mas-
caretes de població infantil, 
a través de les bústies de les 
llars, i anirà acompanyada 
d’una carta de l’alcaldessa 
amb instruccions sobre com 
utilitzar-la correctament. 
El repartiment s’allargarà 
durant les properes setma-
nes a causa del gran volum 
de mascaretes, segons ha 
explicat el consistori.

La protecció que es re-
partirà ha estat confeccio-
nada per l’empresa de Rubí 
Robin Hat i es tracta de mas-
caretes reutilitzables que 
es poden rentar fins a 140 
vegades. Tenen les matei-
xes característiques que les 
repartides entre els infants, 
a excepció de la talla.

La mesura de repartir 

aquests productes sanitaris 
s’ha pres conjuntament 
amb el Consell de la Gent 
Gran de Rubí, que va tras-
lladar en una reunió per 
videoconferència les seves 
inquietuds a l’Ajuntament. 
“Ells són els qui han patit 
més que ningú una situa-
ció de vulnerabilitat i, per 
aquesta raó, són els que 
han estat sotmesos a un 
aïllament social i físic més 
accentuat”, ha explicat l’al-
caldessa de Rubí, Ana María 
Martínez, que ha afegit que 
la intenció del repartiment 
és que “la gent gran torni 
a trepitjar els carrers per 
passejar amb les màximes 
garanties de seguretat”.

A partir dels 70 anys, 
la ciutadania pot sortir al 
carrer de 10 h a 12 h i de 
19 h a 20 h, amb les mesu-
res bàsiques de prevenció, 
com ara una distància de 
més d’un metre i garantint 
la màxima higiene.

L’Ajuntament de Rubí comença 
aquest divendres a repartir 
mascaretes entre la gent gran 

del centre que hi volen 
participar  i s’espera arri-
bar al voltant dels 150. Els 
criteris d’inclusió contem-
plen que els voluntaris no 
han d’haver tingut Covid i 
tampoc haver-ne patit cap 
símptoma, així com alguns 
altres requeriments més 
específics. 

L’estudi detalla que al-
guns d’ells, durant el perí-
ode d’un mes, es prendran 
la hidroxicloroquina i la 
resta no. Passades aquestes 
quatre setmanes, s’avalua-
rà si els professionals que 
van rebre el fàrmac tenen 
menys risc d’infecció (i tam-
bé si han patit algun efecte 

L’AUP demana que talli el trànsit a 
alguns carrers els caps de setmana 
per facilitar la distància de seguretat

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) ha proposat a 
l’Ajuntament tallar el trànsit 
a diversos carrers durant 
els caps de setmana per tal 
de poder garantir l’acom-
pliment de la distància de 
seguretat i evitar contagis 
de coronavirus. La formació 
política considera que hi ha 
trams de Rubí on és molt 
difícil combinar la distància 
social amb la mobilitat dels 
vianants. L’AUP proposa el 
tall  en els eixos Prat de la 
Riba-carretera de Sabadell i 
Plana de Can Bertran-Nostra 
Senyora de Lourdes, a més 
del carrer Cervantes fins al 

carrer Cal Gerrer. També 
proposen deixar un sol sen-
tit de circulació al pont del 
carrer Cadmo i paralitzar 
l’actuació al pont del carrer 
Sant Joan i obrir el pas als 
vianants. A més, també 
proposen el tancament del 
passeig de La Llana pel de-
senvolupament de les activi-
tats físiques rodades.

Si aquestes actuacions 
tenen una resposta positiva, 
l’AUP creu que es podrien 
afegir altres talls, com ara 
al passeig de Les Torres, al 
passeig de la Riera o al tram 
de baixada de l’avinguda 
Castellbisbal.

Part de l’equip del Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. / Cedida

promou la preinscripció te-
lemàtica a través del portal 
preinscripcio.gencat.cat i 
s’elimina la necessitat de 
presentar la sol·licitud i la 
documentació en paper 
al centre. Aquesta queda 
substituïda per un formulari 
telemàtic i l’enviament de la 
documentació necessària, 
fotografiada o escanejada, 
a través d’un correu a la 
bústia electrònica oficial del 
centre demanat en primera 
opció.

Les famílies que no dis-
posin de mitjans per fer 
el procediment de forma 

telemàtica podran lliurar les 
seves sol·licituds de forma 
presencial entre el 12 i el 
22 de maig, però hauran 
de demanar cita prèvia al 
centre que les famílies ha-
gin escollit com a primera 
opció trucant per telèfon 
o a través d’internet. Els 
webs dels centres inclouran 
informació sobre l’horari, el 
correu electrònic, el telèfon 
i una eina de cita prèvia.

La Generalitat descarta 
que es puguin fer noves 
jornades de portes obertes. 
Així, aquestes escoles hau-
ran d’incloure informació al 

seu web amb el màxim de 
detalls possibles sobre les 
característiques del centre i 
el seu projecte educatiu. 

Pel que fa al període de 
matriculació, els alumnes 
de segon cicle d’educació 
infantil, primària i ESO po-
dran fer-ho entre el 13 i el 
17 de juliol. 

En el cas del primer cicle 
d’educació infantil serà en-
tre el 17 i el 23 de juny. Els 
alumnes de batxillerat ho 
hauran de fer del 8 al 14 de 
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Les administracions anuncien paquets d’ajudes per 
pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
REDACCIÓ

La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 ha obligat 
al govern central a decretar 
l’estat d’alarma fi ns al 28 de 
març, tot i que molt proba-
blement s’haurà d’aplicar 
durant més dies. El decret ha 
impulsat un conjunt de mesu-
res que afecten directament 
l’economia, en especial als 
autònoms i a les empreses, 
però també als treballadors 
temporals. Per aquest moti u, 
diferents administracions ja 
han proposat les primeres 
mesures per pal·liar els efec-
tes negati us que puguin tenir 
les mesures restricti ves sani-
tàries i ajudar les famílies que 
pitjor ho esti guin passant.

Així,  el  president de 
l’executiu espanyol, Pedro 
Sánchez va anunciar dimarts 
un conjunt de mesures per 
fer front a la crisi econòmica 
arran de l’epidèmia. Entre 
les mesures més destacades, 
hi ha una moratòria en el 
pagament de les hipoteques 
per aquelles persones que es 
quedin a l’atur o per aquells 
treballadors que vegin re-

duïts notablement els seus 
ingressos. El govern central 
també ha prohibit que es talli 
llum, aigua o gas a les famílies 
vulnerables.

Pel que fa als ajuts als 
treballadors, ha anunciat 
que totes les persones que 
estiguin en situació d’un 
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) co-
braran la prestació d’atur, 

independentment de si en 
tenien dret o no. També 
s’ha anunciat una prestació 
per als autònoms que hagin 
vist caiguda un 75% la seva 
facturació respecte al març 
del 2019. Altres mesures són 
la possibilitat de reduir-se el 
100% de la jornada en cas 
que el treballador necessiti  
cuidar d’un familiar fins a 
segon grau.

També ha anunciat una 
transferència de 2.800 mili-
ons d’euros per a les comu-
nitats autònomes i ha fl exi-
bilitzat la regla de la despesa 
dels ajuntaments.

Pel que fa a les mesures 
adoptades per la Generalitat, 
aquestes consisteixen en una 
moratòria de l’autoliquida-
ció i pagament dels tributs 
i crèdits a la Generalitat, 

Targetes moneder 
per cobrir a Rubí les 
beques menjador
La Generalitat de Catalunya 
ha garanti t els ajuts de men-
jador a l’alumnat benefi ciari 
de les beques menjadors i als 
menors usuaris dels serveis 
d’intervenció socioeducati va 
amb servei d’àpat a través 
d’unes targetes moneders. 
Això vol dir que a Rubí es 
reparti ran 1.782 targetes per 
cobrir aquestes necessitats i 
un total de 17.000 a tot el Va-
llès Occidental. Les targetes 
moneders es distribuiran de 
manera personal al domicili 
de cada infant entre el 23 i el 
25 de març. / DdR

una inversió de 7,5 milions 
d’euros per compensar els 
autònoms afectats per la crisi 
i que no ti nguin una alterna-
ti va d’ingressos si demostren 
tenir pèrdues econòmiques 
en relació amb el març del 
2019. També s’ha anunciat 
una línia de crèdits de 1.000 
milions d’euros, a través de 
l’Insti tut Català de Finances 
o Avalis Catalunya, desti nat a 
les pimes per ajudar a la seva 
liquiditat i a mantenir els llocs 
de treball. Una mesura que 
la Generalitat calcula que 
podrà ajudar a unes 4.000 
empreses.

Pel que fa a l’Ajuntament 
de Rubí, ha dit que ajornarà el 
pagament d’impostos i taxes 
fi ns a la fi  de l’estat d’alarma. 
Això vol dir que si el 4 de maig, 
data en què s’iniciava el paga-
ment de l’IBI, la situació és la 
mateixa que ara, s’ajornarà el 
pagament. En canvi, l’Impost 
d’Acti vitats Econòmiques es 
cobra al setembre i, per tant, 
no hauria de quedar afectat. 
El que sí que s’ajornarà segur 
és el pagament de l’impost de 
vehicles, que havia començat 
el 2 de març.

AJUTS GOVERN CENTRAL
-Moratòria en el pagament 
d’hipoteques als treballadors 
que es quedin a l’atur o que 
hagin vist reduïts els seus in-
gressos
-Prohibició de tallar l’aigua, 
la llum i el gas a col·lectius 
vulnerables
-Els ERTE no consumiran de-
socupació i tots podran cobrar 
l’atur
-Reducció de la jornada dels 
treballadors al 100% per tenir 
cura de familiars fi ns a segon 
grau
-Prestació per falta d’acti vitat 
pels autònoms que hagin re-
duït els seus ingressos un 75% 
respecte al març del 2019

-Protecció pels treballadors fi -
xos disconti nus, a temps parcial 
i cooperati ves
-300 milions d’euros per refor-
çar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cien-
tí fi ca
-Pròrroga automàtica de les 
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 mili-
ons d’euros a les comunitats 
autònomes
-1.000 milions d’euros per 
inversions sanitàries
-Suspensió del pagament dels 
deutes tributaris a les pimes
-Ajuts al sector turísti c, trans-
port i hostaleria
-Subministrament de 950.000 
mascaretes

-25 milions d’euros per beques 
menjador

AJUTS GENERALITAT
-Moratòria en el pagament de 
tributs a la Generalitat
-7,5 milions d’euros per ajudar 
als autònoms que no ti nguin 
alternati va d’ingressos i hagin 
ti ngut pèrdues en relació amb 
el març del 2019
-Línia de crèdits de 1.000 mi-
lions d’euros per a pimes per 
necessitats de liquidació i man-
teniment dels llocs de treball
-Moratòria de la taxa turísti ca

AJUTS AJUNTAMENT
-Ajornament dels impostos i les 
taxes municipals

Vetlles i enterraments només al tanatori i en la inti mitat
- Els difunts només es poden vetllar fi ns a un màxim 
de dues hores.
- L’aforament de les cerimònies d’enterrament, que 
no es poden fer a les esglésies, està limitat a 15 
persones.
- Les persones han de guardar un metre de distància 
entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
sanitàries.

Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp 
- El Mercat Municipal conti nua 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 uti lització de 
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel 
desinfectant els taulells.

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
evitar contagis de COVID-19, 
tant pel que fa als voluntaris 
de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR
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l’atur ha augmentat a Rubí en 
prop d’un miler de persones 
des de l’inici de la crisi
ReDAcció

Les dades de l’atur del mes 
d’abril indiquen que a la 
ciutat hi ha més de 600 nous 
aturats, unes xifres negatives 
que, sumades a les del mes 
de març, suposa que des 
que va començar la crisi hi ha 
prop d’un miler de persones 
que han perdut la feina. En 
aquest darrer mes, concre-
tament, 624 rubinencs s’han 
inscrit a la llista d’atur, segons 
les dades de la Generalitat de 
Catalunya. Això vol dir que a 
la ciutat hi ha 5.691 persones 
aturades.

Pel que fa a les afiliacions 
a la Seguretat Social, durant 
el març van disminuir un 
2,5% i ara mateix hi ha 24.710 
persones afiliades, de les 
quals 4.240 són treballadors 
autònoms, segons dades del 
Ministeri d’Inclusió, Segure-

tat Social i Migracions.
Pel que fa a la taxa d’atur 

registrada del mes de març, 
Rubí té la més elevada res-
pecte a les grans ciutats de 
la comarca, amb un valor de 
13,7%, fins i tot per sobre de 
Terrassa, que té un 13,2%. 
Sabadell té una taxa de pa-
rats del 12,8%, Cerdanyola 
del 9,9% i Sant Cugat del 
6,8%. Pel que fa als nombres 
absoluts, Terrassa és la ciutat 
que ha perdut més llocs de 
feina, 1.788, per davant de 
Sabadell, 1.583.

Al Vallès Occidental hi ha 
gairebé 90.000 treballadors 
afectats per un eRtO
A banda de les persones que 
han perdut la seva feina, hi 
ha molts treballadors que 
estan en una situació d’Expe-
dient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) i que com 

a tal no figuren a les llistes de 
l’atur, però no estan treballant 
i estan cobrant una prestació 
d’atur. Al Vallès Occidental hi 
ha 90.168 treballadors que 
estan en aquesta situació 
després que 10.277 empre-
ses hagin sol·licitat un ERTO. 
D’aquestes, 9.403 ho han fet 
per causes de força major i 
874 per altres motius. Font: Generalitat de catalunya

la cambra de comerç de terrassa 
impulsa el projecte ‘Que cap 
empresa tanqui’

La Cambra de Comerç, In-
dústria i de Serveis de Ter-
rassa ha posat en marxa el 
projecte ‘Que cap empresa 
tanqui’, de forma simultà-
nia amb altres 12 cambres 
de comerç del territori. Es 
tracta d’una iniciativa que 
posa a disposició de totes 
les empreses catalanes amb 
dificultats per la pandèmia 
les eines necessàries per 
superar la situació com més 
aviat millor.

L’objectiu és actuar des 
d’una visió sectorial, territo-
rial i nacional per tal que cap 
empresa tanqui per maca 
d’informació, assessorament 
o, fins i tot, d’explorar pos-
sibles sinergies amb altres 
empreses.

Es tracta d’una iniciativa 
de les 13 cambres catalanes, 
coordinada per les cambres 
de comerç de Barcelona, Gi-
rona i Terrassa. Les empreses 

interessades a comptar amb 
aquesta col·laboració poden 
trobar tota la informació a 
l’enllaç https://www.cam-
braterrassa.org/que-cap-
empresa-tanqui.

La iniciativa s’estructura 
en quatre eixos: identificar 
les empreses i sectors que 
necessiten suport urgent; 
oferir a aquestes empreses 
el suport per a la seva con-
tinuïtat i assessorament pel 
seu sosteniment financer i 
pel seu reposicionament al 
mercat; cartografiar l’impac-
te de la crisi per detectar àm-
bits territorials o sectorials 
amb necessitats especials; 
i sensibilitzar la societat de 
la necessitat d’assegurar 
la supervivència del teixit 
empresarial de Catalunya 
com a base de la societat del 
benestar i fer recomanacions 
de polítiques públiques. / 
DdR

imatge promocional de la campanya.
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Actuacions musicals d’artistes locals als 
terrats d’edificis municipals de Rubí

RedAcció

L’Ajuntament de Rubí im-
pulsa a partir del 16 de 
maig un cicle d’actuacions 
a càrrec d’artistes locals 
que s’iniciarà als terrats de 
diversos edificis de la ciutat. 
Es tracta d’una mostra de 
suport al sector de les arts 
en viu, especialment casti-
gat per les restriccions que 
ha imposat  l’actual situació 
d’emergència sanitària.

La proposta porta per 
títol envelaRts i consistirà 
en petites actuacions, sen-
zilles però de qualitat, en 
què l’artista tindrà tot el 
protagonisme i comptarà 
amb l’única companyia d’un 
envelat. Els espectacles co-
mençaran en la fase 1 del 
desconfinament als terrats 
dels edificis municipals i es 
programaran durant el cap 
de setmana, a partir de les 
20.15 h, just després dels 
aplaudiments.

Es tracta d’un projecte 
obert que anirà prenent 
forma a mesura que avancin 
les diverses etapes del des-
confinament. Les primeres 
actuacions no tindran públic 
presencial, més enllà del 
veïnat proper que pugui 
gaudir de la música, però 
es transmetran a través de 
les xarxes socials municipals 
en directe. 

Més tard, el consistori 

vol traslladar els espectacles 
a les places i els carrers de 
la ciutat.

La primera de les actu-
acions està prevista el 16 
de maig amb un concert de 
Carolina Alabau al terrat de 
l’edifici de l’Escardívol, on 
s’ubica, entre altres, l’Es-
cola Municipal de Música 
Pere Burés. Els concerts 
continuaran en les pròxi-
mes setmanes amb altres 
artistes de la ciutat. Els 
escenaris dels espectacles 
seran diferents edificis de 
valor patrimonial.

Suport de les arts en viu
Durant els dies de con-

finament, la cultura s’ha 
convertit en refugi i punt 
de trobada per a una part 
important de la ciutadania. 
Les noves tecnologies han 
permès acostar al públic 
diverses expressions artísti-
ques però, tot i la capacitat 
d’adaptació demostrada, 
el sector s’ha vist forta-
ment perjudicat per l’atu-
rada d’actes i el tancament 
d’equipaments. 

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, ha lamentat les 
greus conseqüències econò-
miques i la pèrdua de llocs 
de treball que ha provocat 
la crisi. “Amb aquest cicle 
volem fer un cop de mà als 

carolina Alabau serà la protagonista del primer concert als terrats. / Arxiu

professionals, reconèixer 
el talent local, però també 
utilitzar les arts en viu per 
tornar a projectar totes 
aquestes emocions, per 
llençar un missatge d’agra-
ïment i escalf a la ciutada-
nia que animi el desitjat 
retorn a la normalitat”, ha 
explicat.

El nom de la proposta 
s’inspira en la paraula enve-
lat, amb la qual es defineix 
l’estructura que confor-
ma un espai festiu efímer; 
un lloc inexistent abans i 
després de l’acte, on ara 
la cultura pot emergir per 
tornar a omplir la ciutat de 
llum i vida. 

Rubí Acull vol impulsar una Fira Solidària d’Art 
per ajudar les persones migrades de la ciutat
RedAcció

L’entitat rubinenca Rubí 
Acull es proposa impulsar 
una Fira Solidària d’Art per 
tal d’aconseguir els ingres-
sos que altres anys aconse-
guien amb la venda de roses 
i altres productes durant la 
diada de Sant Jordi. 

Uns diners que ajuden 
a l’entitat a fer projectes de 
difusió i formació per ajudar 
de forma directa a col·lectius 
de persones refugiades i 
migrades. 

En aquest cas, Rubí 
Acull ha explicat que tots 
els diners recaptats aniran 
destinats a cobrir necessi-

tats bàsiques de persones 
refugiades, migrades o en 
demanda d’asil que viuen 
a Rubí.

Per tal de fer possible 
aquesta fira, l’entitat de-

Un grup d’alumnes de Ma-
ristes Rubí ha arribat a la 
final del 12è concurs literari 
‘AMIC-Ficcions, l’aventura 
de crear històries’, que im-
pulsa l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació 
(AMIC), amb el suport de 
la Fundació Carulla i la Di-
recció General de Política 
Lingüística de la Generalitat. 
Es tracta del grup Joanculell 
que ha presentat la història 
‘Kafka i la nina que se’n va 
anar de viatge’.

El jurat, format per per-
sones vinculades al món 
literari i de l’educació, ha se-
leccionat en total 172 grups 
finalistes: 109 de Catalunya i 
Catalunya Nord (155 joves), 
34 del País Valencià (59 nois 
i noies), 22 de les Illes Bale-
ars (27 alumnes), 5 grups 
de la franja de Ponent (6 
alumnes) i 2 d’Andorra (5 
joves).

El concurs ha comp-
tat amb la participació de 
3.660 alumnes d’entre 14 

i 18 anys, de 277 centres 
educatius diferents. Els gua-
nyadors del certamen es 
donaran a conèixer durant 
el mes de juny, tot i que a 
hores d’ara, i davant la crisi 
sanitària del coronavirus, 
l’organització no sap quan i 
com es desenvoluparan els 
actes de lliuraments dels 
premis.

Enguany, el premi per 
a la millor història serà un 
iPhone o una Play Station 
per a cada membre del 
grup guanyador, mentre 
que la segona millor histò-
ria es guardonarà amb un 
smartphone també per a 
cada integrant de l’equip. 
Els premis territorials, per a 
les millors històries de cada 
vegueria, rebran un smartp-
hone o uns auriculars sense 
fil. Per últim es premiarà al 
professor/a més motivador 
de cada territori amb una 
estada de dos dies per a 
2 persones amb sopars o 
esmorzars inclosos.

Un grup d’alumnes de Maristes 
Rubí arriba a la final del concurs 
literari ‘AMic-Ficcions, l’aventura 
de crear històries’

mana a artistes i 
artesans que donin 
alguna obra a l’en-
titat abans del 20 
de juny, indicant 
el preu real de la 
peça i el preu soli-
dari que s’ha mar-
cat per a l’ocasió. 

També és ne-
cessari  que els 
artesans i artistes 
indiquin la tècnica 
utilitzada i afegir 

una petita descripció, a més 
d’adjuntar una fotografia ge-
neral de la peça i un màxim 
de sis imatges que il·lustrin 
detalls o diferents pers-
pectives. La documentació 

es pot fer arribar al correu 
electrònic coordinaciorubia-
cull@gmail.com amb el nom 
real o artístic i ‘Fira Solidària 
d’Art’ al missatge.

Les fotografies enviades 
s’exposaran a partir del 20 
de juny a les xarxes socials 
de l’entitat creant una ex-
posició virtual que servirà 
perquè qui vulgui pugui fer 
la compra de les obres fins al 
23 de juliol, data de la nova 
diada de Sant Jordi. 

Entre el 23 i el 25 de 
juliol les peces s’exposaran 
físicament en un espai en-
cara per concretar. Les peces 
no venudes es retornaran 
als seus autors.

L’historiador rubinenc Enric 
Escofet Xercavins acaba de 
publicar el llibre ‘Rubí desa-
paregut’, una obra que ens 
mostra com era la vila abans 
del gran creixement que va 
experimentar a la segona 
meitat del segle XX. És un 
passeig pels carrers, places 
i entorns d’aquesta població 
a través de 170 fotografies. 
El recorregut ens porta des 
de finals del segle XXI fins a 
la dècada del 1960 i fa reviu-
re aquella petita vila agrícola 
amb un pes ja important de 
la indústria. El llibre ofereix 
imatges d’edificis, places, 
traçats urbanístics o cos-

tums desapareguts.
El llibre s’organitza en 

tres parts. Un primer capítol 
dedicat al nucli urbà de Rubí, 
una segona que il·lustra 
el creixement demogràfic 
abans de la rierada i un ter-
cer capítol dedicat als espais 
naturals de la ciutat. Moltes 
de les imatges de l’obra són 
inèdites

‘Rubí desaparegut’ ha 
estat editat per l’editorial 
Efadós i forma part d’una 
col·lecció anomenada Cata-
lunya Desapareguda. Ja es 
pot trobar a les llibreries El 
Racó del Llibre i L’Ombra a 
un preu de 22 euros.

L’historiador local enric escofet 
publica l’obra ‘Rubí desaparegut’

La iniciativa, batejada com a envelaRts, arrencarà divendres vinent 
amb un concert de Carolina Alabau

Portada del llibre ‘Rubí desaparegut’. / cedida

cartell promocional de l’activitat.
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carlos lópez, nou entrenador del primer 
equip de la Unió Esportiva Rubí 
REdacció

Carlos López serà el nou en-
trenador del primer equip 
de la Unió Esportiva Rubí, 
segons ha anunciat la di-
rectiva del club local. López 
compaginarà la seva feina 
actual com a director espor-
tiu del CE Mercantil amb la 
d’entrenador de l’amateur 
del Rubí, equip de Primera 
Catalana.

El nou tècnic només 
ha entrenat una vegada a 
Primera Catalana, quan va 
entrenar fa unes tempora-
des al filial del CE Sabadell, 
però té una àmplia experi-
ència en el futbol base i a la 
banqueta del Juvenil A del 
Mercantil, a categoria Na-
cional. Format al Can Rull, 
Carlos López també va ser 
entrenador del juvenil A del 
Gimnàstic de Manresa.

El fitxatge del club rubi-

nenc suposa la sortida d’Al-
berto Fernández, qui fins 
ara ocupava la banqueta de 
l’amateur del Rubí. Fernán-
dez tanca així una tercera 
etapa amb força èxit a la 
UE Rubí, quan va arribar fa 
dues temporades i mitja per 
dirigir un equip en dificul-
tats a la Segona Catalana, i 
va portar-lo fins a l’ascens a 
Primera Catalana.

La seva primera etapa 
al Rubí ha passat a ser part 
de la història del club, ja 
que va portar el Rubí a Ter-
cera Divisió la temporada 
2010-2011, categoria on 
va dirigir l’equip un parell 
de temporades abans de 
marxar. Alberto Fernández 
ha mostrat el seu malestar 
a les xarxes socials per les 
formes en què se li ha co-
municat la seva sortida del 
club i ha assegurat que li 
hagués agradat continuar, 

però ha mantingut paraules 
d’elogi per l’afició i ha rebut 
moltes mostres de suport i 
afecte.

Relleu també al Rubí B
Pel que fa al segon equip de 
la UE Rubí, el club també 
ha anunciat la marxa del 
seu entrenador Richard 
Giménez, tot i que a hores 
d’ara encara no ha fet públic 
qui prendrà el relleu a la carlos López, nou entrenador del Rubí. / cedida

El 25 de Septiembre anuncia 
que Jaume Guerrero serà el nou 
entrenador la temporada vinent

REdacció

El Club de Futbol 25 de Sep-
tiembre ha anunciat que el 
tècnic Jaume Andreu Guer-
rero serà el nou entrenador 
del primer equip del club 
a partir de la temporada 
2020-2021. El club ha de-
cidit prescindir de l’actual 
tècnic, Gabriel Bravo, i Guer-
rero, de 44 anys, ocuparà el 
seu lloc.

El nou entrenador del 
Veinti prové del FC Marti-

nenc, on entrenava el Ju-
venil de Preferent. Té una 
experiència de més de 20 
anys a les banquetes i al seu 
currículum consta l’Escola 
de Futbol Sabadell, el CD 
Lepanto o el CFU Can Rull, 
a més del FC Martinenc, al-
ternant equips juvenils amb 
amateurs.

Guerrero ja està treba-
llant en la configuració de 
la plantilla de la propera 
temporada, on s’espera l’ar-
ribada de cares noves.

banqueta.
El filial del Rubí ha dis-

putat aquesta temporada 
en categoria de Tercera 
Catalana, en un grup on 
també estava enquadrat els 
primers equips de l’Olímpic 
Can Fatjó i el CF Juventud 
25 de Septiembre. En el 
moment de l’aturada de la 
competició per la pandèmia 
de coronavirus, el Rubí B 
era cinquè amb 41 punts.

Jaume Guerrero dirigirà el primer equip del ‘Veinti’ la propera 
temporada. / cedida
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