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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 
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hospitals restringeixen l’accés
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EDICIÓ NOMÉS 
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El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC), l’Associ-
ació de Músics de Rubí, l’associació Arkam, el festival InFest, 
Rubí Acull, Addictes al Microteatre, la productora La Lombar-
da i el col·lectiu La Ràbia han posat en marxa l’activitat ‘Tastet 
del confinament’. Es tracta d’una proposta similar al clàssic 
‘Tastet d’estiu’ que habitualment es fa per Festa Major i que 
és un concurs esbojarrat de versions de cançons de l’estiu.
Les entitats animen tothom a crear o versionar qualsevol 
cançó parlant sobre el confinament, ja sigui amb les persones 
que viuen a la mateixa casa o a través d’algun programa de 
reunions virtuals. Els vídeos es poden fer arribar al correu 
electrònic cracrubi@gmail.com fins al 20 d’abril i es penjaran 
a l’Instagram i al Facebook del CRAC. El guanyador del concurs 
serà qui acumuli més likes a la publicació. / DdR
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La Festa Major s’ajornarà fins després 
de l’estiu, segons l’Ajuntament

ReDAcció

L’Ajuntament ha decidit ajor-
nar la Festa Major de Sant 
Pere, que s’havia de celebrar 
del 25 al 29 de juny, davant 
la situació d’emergència ge-
nerada per la Covid-19. La 
corporació local ha optat 
pel canvi de data després 
que el Govern espanyol hagi 
anunciat la pròrroga de l’estat 
d’alarma com a mínim fins al 
26 d’abril i atenent que, un 
cop s’aixequi el confinament, 
el retorn a la normalitat es 
produirà probablement de 
manera progressiva.

De moment no s’ha fixat 
un nou calendari per a la cele-
bració però es treballa amb la 
possibilitat que es faci coinci-
dir amb la Festa Major Petita 
de Sant Roc, que se celebra 
a principis de setembre. En 
cas que es confirmés aquesta 
opció, el Rubí Random Music 
Festival també tindria lloc a 
la tornada de les vacances 
d’estiu.

Segons l’Ajuntament, la 

Diverses entitats locals engeguen 
un concurs musical esbojarrat 
sobre el confinament
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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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decisió d’ajornar la Festa 
Major respon a la situació 
d’emergència sanitària, que 
farà inviables les grans con-
centracions de persones a 
mig termini, però també 
“a l’enorme complexitat de 
tancar la programació i tots 
els aspectes organitzatius 
de la celebració en l’actual 
context”. Una dificultat que 

afecta l’administració, però 
també les entitats locals, pilar 
essencial de la festa.

El regidor de Promoció i 
Dinamització Cultural, Moisés 
Rodríguez, ha manifestat que 
no és fàcil prendre aquesta 
decisió perquè “els rubinencs 
i rubinenques, i en especial 
les entitats, esperen la Festa 
Major amb moltes ganes du-

rant tot l’any. Però és l’opció 
més sensata per garantir la 
seguretat de tothom i per 
poder preparar-la bé i gau-
dir-la al màxim un cop passi 
aquesta situació”.

Festivals de música i altres 
festes que havien de tenir lloc 
entre els mesos de maig i juny 
també s’han suspès o s’han 
traslladat a noves dates. 

L’Ajuntament està trucant 
aquests dies les persones 
grans que viuen soles per 
comprovar si es troben bé 
i demanar-los si necessiten 
alguna cosa. Un seguiment 
que habitualment realitza 
Serveis Socials i el Servei de 
Teleassistència i que s’ha 
intensificat per la situació de 
confinament.

Dins el programa de gent 
gran, Serveis Socials atén 
1.879 persones. Totes les 
que viuen soles i no tenen 
xarxa de suport familiar re-
ben una atenció prioritària, 
que consisteix en trucades 
regulars o visites a domicilis. 
Des que es va decretar l’estat 
d’alarma, les trucades s’han 
incrementat per garantir 
el benestar d’aquests ciu-
tadans.

D’aquestes persones, 
698 són usuàries del Ser-
vei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) i prop d’un 30% viuen 
soles. Aquest és un recurs 
especialment indicat per a la 
ciutadania que té reconegut 
algun grau de dependència i 
que necessita suport per al 
desenvolupament de les ac-
tivitats de vida diària. Durant 
el confinament, s’ha ampliat 
a aquelles persones benefici-
àries d’altres serveis que en 
aquests moments no seran 
operatius, especialment els 
centres de dia.

Un altre recurs que s’ofe-
reix és el de Teleassistència, 
que dona cobertura a prop 
de 900 persones, una xifra 
que representa la meitat de 
la població de Rubí major 
de 70 anys que viu sola. 
Des d’aquest servei, es fan 
trucades periòdiques a tots 
els usuaris per assegurar que 
tenen totes les necessitats 
cobertes.

Des de Creu Roja també 
es fa un seguiment d’aquest 
col·lectiu mitjançant tru-
cades a 32 persones grans 
que han estat derivades pels 
Serveis Socials per rebre lots 
d’aliments.

A Rubí, resideixen actual-
ment 8.665 persones majors 
de 70 anys, que representen 
un 11% de la població del 
municipi. D’aquestes, 1.777 
viuen soles i 5.252 ho fan 
amb una altra persona major 
de 70 anys.

D’altra banda, el consis-
tori ha habilitat un telèfon 
especial (637 83 10 92) i una 
adreça de correu electrònic 
(jdl@ajrubi.cat) per poder 
informar de possibles situa-
cions d’emergència o d’ele-
vada vulnerabilitat entre 
gent gran. L’objectiu és que 
la ciutadania es mantingui 
alerta i pugui ajudar si detec-
ta que algun dels seus veïns 
d’edat avançada està patint 
algun problema. / DdR

Intensifiquen el seguiment de 
les persones grans que viuen 
soles durant el confinament

Es treballa amb la possibilitat que es celebri coincidint amb la Festa 
Major petita de Sant Roc el primer cap de setmana al setembre

La Festa Major s’havia de celebrar del 25 al 29 de juny. / Arxiu Diari de Rubí 

La gent gran que viu sola pot estar en una situació vulnerable durant 
el confinament. / Ajuntament
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Rubí registra 45 positius de coronavirus per cada 10.000 
habitants, una xifra superior a la mitjana catalana

ReDAcció

Rubí està per sobre de la 
mitjana catalana en contagis 
de coronavirus, segons les 
darreres dades que ha fet 
públiques el Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. A la ciutat hi 
ha 347 casos de persones 
amb COVID-19, el que sig-
nifica que per cada 10.000 
habitants hi ha 45 persones 
que han donat positiu de 
coronavirus. 

Aquesta xifra, però en 
realitat podria ser molt més 
elevada, ja que les perso-
nes que passen la malaltia 
a casa no s’han pogut fer la 
prova i n’hi ha altres que són 
asimptomàtiques. La mitjana 
catalana per cada 10.000 
habitants és de 40, mentre 
que la que s’està registrant al 
Vallès Occidental és de 43.

Pel que fa a la resta de les 
ciutats de la comarca, la que 
registra més casos positius de 

coronavirus és Sabadell, amb 
55 casos per cada 10.000 ha-
bitants, seguida de Cerdanyo-

la, amb 52. Terrassa també té 
un nombre proporcional de 
contagis superior al de Rubí, 

Són les úniques dades que ha fet públiques el Departament de Salut, però la xifra podria 
ser superior perquè no s’ha fet la prova a tothom

47, en canvi, Sant Cugat no-
més registra 35 positius per 
cada 10.000 habitants.

Més dones que homes, posi-
tius a Rubí
Pel que fa a les dades locals 

de positius per coronavirus 
que s’han fet públiques, 189 
rubinencs amb COVID-19 
són dones i 158 són homes. 
Des que va començar el mes 
d’abril, s’han diagnosticat 45 
casos nous. 

On més positius de co-
ronavirus s’han detectat 
és a la zona del CAP Anton 
Borja, amb 171. A la zona 
del CAP Sant Genís hi ha 90 
comptabilitzats, mentre que 
al CAP Mútua Terrassa, n’hi 
ha 86.

Des que va començar 
l’epidèmia, ni la Generalitat 
de Catalunya ni l’Ajuntament 
de Rubí han volgut facilitar 
les dades sobre quantes 
defuncions s’han produït a 
la ciutat a conseqüència del 
coronavirus.

Això sí, els mitjans han 
pogut confirmar que les re-
sidències d’avis de la ciutat, 
com a la resta de Catalunya 
i de l’estat espanyol, també 
són focus de coronavirus.
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El Grup Fotogràfic El Gra impulsa el concurs de fotografia Confinament 2020, amb 
temàtica lliure, però relacionada amb el confinament pel coronavirus: interiors, 
exteriors, bodegons, retrats, documental, etc. El concurs està obert als socis de 
l’entitat i també a la resta de la ciutadania.

La fotografia es pot fer amb el mòbil o amb la càmera i pot estar retocada amb 
tècniques posteriors. El format serà JPG, en color o en blanc i negre, sense logotip 
ni copyright ni tampoc marca d’aigua. El nom de la imatge durà el format Cognom1-
Cognom2-Nom.jpg i la mida en píxels no ha de superar els 1024x1204 ni superar els 
5 MB. Si no sabeu ajustar-ho, els tècnics del Gra s’encarregaran de fer-ho. 

El treball s’haurà d’enviar a aulaelgra@gmail.com i es podran visualitzar al grup 
de Facebook de l’entitat. La votació es farà a través de Facebook clicant el botó 
‘M’agrada’ a un màxim de cinc fotografies.

El límit per enviar les imatges és la mitjanit del 13 d’abril i les votacions es faran 
entre el 15 i el 19 d’abril. Hi haurà 10 guanyadors de les fotos més votades que es 
publicaran al web d’El Gra.

L’entitat es compromet a no fer cap difusió comercial de les fotos i farà constar 
sempre l’autoria.

Mor per coronavirus Maria Rusiñol, molt coneguda 
i estimada per la seva tasca d’infermera
ReDAcció

La rubinenca Maria Rusiñol 
Font ha mort amb 96 anys 
a causa del coronavirus. La 
Maria, que ara vivia en una 
residència local, va ser una 
persona molt coneguda i 
estimada a la ciutat, espe-
cialment perquè va exercir 
com a infermera durant 
molts anys. Primer en una de 
les empreses que va arrasar 
la tràgica rierada de 1962 i 
després com a practicant, 
posant injeccions a domicili, 
una funció que va mantenir 
fins a gairebé els 75 anys 
d’edat.

Molts rubinencs i rubi-
nenques recorden el vehicle 
600 de la Maria, amb el qual 
es desplaçava pel poble o 
fins a Castellbisbal, per visi-
tar els malalts que necessi-

El Gra impulsa un concurs de fotografia de confinament

taven una injecció, arribant 
a anar a 80 domicilis en un 
sol dia. 

Maria Rusiñol, en una 
entrevista que l’Ajuntament 
va fer promoure el 2013 en 
el marc del cicle d’entrevistes 

‘Rubí, una vida d’història’, 
manifestava la seva vocació, 
assenyalant “salvar vides 
provoca alegria, la satisfacció 
interior del deure complert, 
de fer les coses amb tot el 
cor i l’ànima”.

La rubinenca, molt apre-
ciada, també destacava pel 
seu esperit solidari, ja que 
feia la seva feina malgrat 
que no sempre se li pogués 
retribuir, i pel seu caràcter 
afable amb la gent.

Rubí té diverses iniciatives solidàries impulsades per dife-
rents entitats rubinenques per tal d’ajudar la ciutadania 
que es troba en situació vulnerable o que té dificultats pel 
confinament i per la crisi provocada pel coronavirus.

ASAV
L’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal (ASAV) ofereix ser-
veis per anar a comprar o a la farmàcia, anar a passejar el 
gos i fa serveis d’acompanyament i seguiment, de docència 
en línia amb docents, terapèutic i jurídic. El contacte es 
pot fer a través del telèfon 640 967 461 o bé a través del 
correu electrònic asavrubi@gmail.com.

cRAc
D’altra banda, el CRAC, juntament amb ASAV i l’Eixam, ha 
impulsat el projecte ‘Units farem força’ i gestiona un grup 
de costura. Recull i distribueix la tela i enviar material a 
hospitals. A més, ofereixen un curs de programació impar-
tit per estudiants de la UB i fan seguiment telefònic a la 
gent gran de Rubí. Per participar en alguna de les iniciatives 
solidàries es pot trucar al 640 220 962 o enviar un correu 
electrònic a crac@gmail.com.

Rubí Solidari
L’entitat Rubí Solidari ha comprat i recollit donacions de 
roba de cotó i teles impermeables d’empreses que tenien 
en estoc. En col·laboració amb ASAV reparteixen aquesta 
roba a col·lectius que treballen en l’elaboració de mascare-
tes i bates per donar-les al personal sanitari. Les persones 
que tinguin roba i teles per donar, poden enviar un correu 
a info@rubisolidari.org o bé trucar al 659 976 662.

càritas
Càritas està fent distribució d’aliments a persones i unitats 
familiars amb problemes econòmics. Per col·laborar es 
pot trucar al 93 697 80 10, al 654 661 493 o bé per mail a 
spalomino@caritasdiocesanaterrassa.cat.

Aurora
L’entitat cultural l’Aurora ofereix consultes laborals i les 
deriva, si s’escau, al personal d’advocacia de la CGT. El 
contacte és 681 16 35 73.

Moviment per les Pensions Públiques Dignes i Rubí 
Sanitat
Les dues entitats ofereixen un telèfon en cas que alguna 
persona tingui dubtes o vulgui tenir informació. Es tracta 
del 644 23 44 92.

l’eixam
L’esplai L’Eixam elaboren dinàmiques en línia per a infants 
a través del seu perfil d’Instagram (@ceeixam) i també 
ofereixen servei com ara fer la compra o passejar el gos. 
Es pot contactar amb l’entitat a través de ceeixam@gmail.
com o al telèfon 683 397 676.

Albada i Guspira
Les entitats del lleure AE Albada i AE Guspira també ofe-
reixen a través dels seus perfils d’Instagram activitats i 
reptes per a infants i joves.

escola d’Art i Disseny de Rubí
L’escola EdRa ofereix diverses píndoles a través del seu 
canal de Youtube on explica com realitzar composicions 
artístiques, destinades tant als infants com als joves.

Rubí d’Arrel
L’entitat naturalista Rubí d’Arrel també ofereix a través del 
seu canal de Youtube audiovisuals amb informació educa-
tiva sobre la natura, el patrimoni i l’entorn rural.

Mapa de recursos de l’AuP
La majoria d’aquestes propostes es recullen en un mapa 
de recursos que ha elaborat l’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) per oferir informació a la ciutadania sobre on poden 
trobar ajut, recursos i informació. El mapa de recursos, que 
es va actualitzant, es pot visitar al seu web.

Entitats locals ofereixen suport 
i ajut durant el confinament

la Maria, durant una entrevista realitzada per l’Ajuntament al 2013, que va conduir el també rubinenc 
Jordi Margarit. / cedida

ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí ha in-
format que part de la collita 
dels horts de Cova Solera 
s’està repartint entre els ru-
binencs que es troben en una 
situació vulnerable. 

La collita que encara que-
da la recollirà la cap de la 
planta, gestionada per la co-
operativa L’Ortiga, i personal 
municipal. Els productes que 
es recolliran són faves, enci-
ams, cols, menta, coriandre i 
calçots i pròximament pèsols. 
La parcel·la comunitària i 
alguns usuaris dels horts han 
decidit entregar tota la collita 
a les persones que tenen una 
situació vulnerable o a aque-
lles entitats que treballen 
amb col·lectius de risc. A més, 
l’Ajuntament ha proposat a la 
resta d’usuaris dels horts si 
també volen destinar la seva 

una part de la collita dels horts municipals de cova 
Solera es destina a persones vulnerables

collita a aquest col·lectiu.
D’altra banda, a partir de 

la setmana vinent, la cap de 

planta i personal municipal 
tenen previst plantar entre 
300 i 400 tomaqueres de 

varietats ecològiques i no 
híbrides a la parcel·la comu-
nitària.

Paral·lelament, l’empresa 
Projectes i Jardineria El Roure 
està fent tasques de mante-
niment a l’espai dels horts, 
com ara desbrossament de 
zona no cultivable, estassada 
de brancatge dels arbres o 
tractaments de prevenció 
contra fongs.

En els pròxims dies, està 
previst que el consistori, amb 
l’assessorament de L’Ortiga, 
editi càpsules formatives en 
vídeo adreçades a usuaris 
dels horts per tal que pu-
guin adquirir coneixements 
d’horticultura durant el con-
finament. 

Els vídeos es publicaran 
a la pàgina de Facebook dels 
horts de Cova Solera i al canal 
de Youtube de l’administració 
local.

els horts de cova Solera estan ara mateix tancats als usuaris. / lali 
Puig-Ajuntament de Rubí

La temàtica del concurs és el confinament. 
/ Arxiu
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l’atur es dispara a Rubí per sobre 
dels 5.000 desocupats 
ReDAcció

El mes de març ha deixat a 
la ciutat de Rubí més de 400 
persones sense feina i igual 
que a la resta de la comarca, 
de Catalunya i de l’estat, les 
dades són molt negatives a 
conseqüència de l’aturada 
econòmica per la crisi sanità-
ria. A la ciutat, 409 persones 
han perdut la feina durant el 
mes de març, el que suposa 
que hi ha 5.067 rubinencs 
a l’atur, un 9% més que el 
febrer. Aquesta xifra, però, 
es podria incrementar enca-
ra més durant l’abril, ja que 
moltes de les empreses que 
estan presentant expedients 
reguladors d’ocupació van 
presentar la documentació 
a finals de mes o a principis 
d’abril.

La ciutat més castigada 
de la comarca torna és Ter-
rassa, que augmenta l’atur 
en 686 persones, mentre que 
Sabadell té un increment de 
460. Pel que fa a Cerdanyola, 
l’augment és de 133 perso-
nes, mentre que Sant Cugat 

és la ciutat que té la xifra, en 
percentatge de població, més 
positiva, 171 nous aturats.

Pel que fa al sexe i l’edat, 
l’atur del mes de març a Rubí 
ha castigat més els homes 
(+10%) que a les dones (+6%) 
i la franja pitjor parada ha es-
tat la dels que tenen entre 25 
i 39 anys, amb una pujada del 
12%. Per darrere, li segueix 
la franja dels menors de 25 
anys, amb un augment del 
10%, i la dels que tenen entre 
40 i 54 anys, també amb un 
10%. El grup menys afectat 
és el dels majors de 54 anys, 
amb un augment del 3%.

Quant a les activitats eco-
nòmiques, els que han perdut 
més treballadors percentual-
ment han estat l’agricultura, 
ramaderia, silvicultura i pesca 
(+39%), les activitats artísti-
ques, recreatives i d’entrete-
niment (+22%), l’hostaleria 
(+14%) i l’educació (+14%). 
En nombres absoluts, on 
més ocupació s’ha destruït 
ha estat a les activitats admi-
nistratives auxiliars (+166), 
seguit per l’hostaleria (+44), 

la indústria manufacturera 
(+42) i la construcció (+38).

Si donem un cop d’ull a 
l’augment de l’atur per grans 
sectors, el més perjudicat 
ha estat el dels serveis, amb 
323 nous aturats, seguits 
molt de lluny per la indústria 
(+41) i la construcció (+38). 
A l’agricultura s’han perdut 
9 llocs de feina i pel que fa a 
les persones que no tenien 
ocupació anterior, dues han 
trobat feina. Font Servei català d’Ocupació. 

Junts per Rubí demana ajudes al lloguer 
i microcrèdits pels autònoms
Junts per Rubí ha demanat a 
l’Ajuntament un conjunt de 
propostes per fer front a la 
crisi sanitària i facilitar la re-
cuperació econòmica i social. 
Per aquest motiu, demanen 
mobilitzar tots els recursos 
econòmics disponibles a l’ad-
ministració local i, si cal, apro-
var un nou pressupost que 
s’adeqüi a la realitat actual.

Entre les mesures que 
proposen, destaca la creació 
d’una línia d’ajuts pel paga-
ment del lloguer per aque-
lles famílies que per motius 
econòmics relacionats amb 
la COVID-19 no puguin fer 
front al pagament. Junts per 
Rubí proposa més ajudes per 
pagar l’IBI, tant a comerços 
com a particulars, que esti-
guin afectats per la crisi sa-

nitària i l’exempció de la taxa 
d’escombraries al comerç i 
l’hostaleria durant els propers 
sis mesos. 

També defensen que cal 
crear microcrèdits adreçats 
a autònoms i emprenedors 
que mantinguin els llocs de 
treball, amb un interès del 0% 
i donar suport a les iniciatives 
dels autònoms com el grup 
‘Els autònoms fem pinya’, a 
més d’iniciar una campanya 
de promoció del comerç local. 
A més, demanen agilitzar els 
terminis de pagament als pro-
veïdors per donar liquiditat a 
les empreses.

La formació també propo-
sa destinar les assignacions 
dels grups polítics locals a 
la lluita contra la COVID-19. 
/ DdR

Autònoms i botiguers s’uneixen per 
donar a conèixer les seves activitats
La crisi econòmica derivada 
de l’impacte del coronavirus 
en la societat ha afectat greu-
ment el sector dels autònoms 
i els botiguers rubinencs. 
Alguns han hagut d’abaixar 
la persiana i no saben quan 
podran tornar-la obrir i altres 
continuen treballant perquè 
ofereixen servies bàsics a la 
ciutadania.

Un grup d’autònoms i bo-
tiguers s’han unit a través de 

les xarxes socials per donar 
a conèixer els seus negocis 
i les seves activitats. A tra-
vés d’un grup de WhatsApp 
s’han posat en contacte i 
han realitzat un vídeo sota 
el lema ‘Els autònoms de 
Rubí fem pinya’. També han 
creat un grup de Facebook 
amb aquest títol i un perfil 
a Instagram. Tot plegat per 
recordar la ciutadania que 
“Estem amb tu”/ DdR
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Us escric des de l’oposició, 
aquell espai polític on s’alterna 
la fiscalització del govern, la 
proposta d’actuacions i pro-
jectes de millora per la ciutat, 
i l’escolta activa per intentar 
resoldre els problemes dels 
nostres conciutadans.

Aquests dies difícils per a 
molta gent, i complexos de 
gestionar, demanen respon-
sabilitat. Deixar treballar amb 
tranquil·litat i donar suport 
amb propostes a aquells que 
els toca prendre decisions, a 
aquelles persones que cada 
dia aixequen una persiana, 
netegen el carrer o tenen cura 
dels nostres familiars.

Des de l’oposició, i com a se-

gona força política de la ciutat, 
aquests dies comparteixo 
amb la resta de portaveus de 
l’oposició missatges, dubtes, 
propostes, i fem un seguiment 
de tot allò que s’està fent des 
del govern municipal. De fet, fa 
una estona, he agraït a la resta 
de grups de l’oposició la seva 
actitud responsable davant la 
situació en què ens trobem.

En tot moment ens hem ofert 
al govern municipal. Si tenim 
dubtes o preguntes, les fem 
arribar directament a ells 
perquè puguin respondre-les 
i gestionar-les de la millora 
manera. Perquè ara cal que 
se centrin a fer bé la seva 
feina. Estem actuant com ens 
agradaria que actuessin en la 

situació inversa. Ja tocarà fer 
balanç més endavant i també 
aprendre a fer les coses mi-
llor per a la propera vegada, 
com estar més preparats per 
afrontar qualsevol incidència 
i imprevist que tinguem en 
el futur.

Vull acabar amb dos missat-
ges. Un de record a totes les 
persones que ens han dei-
xat, i d’ànims als seus amics 
i familiars. I un altre missatge 
d’esperança i d’agraïment a 
totes aquelles persones que 
esteu treballant en els serveis 
essencials. Això té data de 
caducitat, ens en sortirem, els 
carrers, els parcs, els boscos, 
els rius i les platges tornaran a 
ser nostres. Som-hi!

Compartim objectiu
XAViER cORBERA, PORtAVEu D’ERc 

Com gestionar l’endemà de la 
pandèmia? Ens enfrontem a 
una situació excepcional, una 
malaltia que ha fet trontollar 
els pilars de la quotidianitat. 
Les relacions, la feina o el co-
merç s’han vist afectades, en 
pocs dies hem hagut de rea-
litzar un profund exercici per 
reinventar i reinventar-nos. 
En poc temps hem hagut de 
revisar una trivialitat que fins 
al dia abans del confinament, 
en bona part ens definia.

Passen les hores, els dies i les 
setmanes, i l’hora de tornar 
a una normalitat enyorada 
i extraordinària s’acosta, 
una quotidianitat que no 
serà aliena a aquest temps 
d’autoimposada espera i 
austeritat social. Un temps 
que arribarà condicionat per 
la situació econòmica. Sortir 
de casa i tornar a les lluites 
quotidianes. En molts casos, 
sortir de la crisi i tornar a 
la crisi. La pandèmia com a 
mirall d’un món que s’en-
fonsa en les seves pròpies 
contradiccions.

L’anterior crisi la vam pagar 
les de sempre, les de baix, 
les febles. L’anterior recepta 
va ser col·lectivitzar les pèr-
dues sota el mantra de què 
havíem viscut per sobre de 
les nostres possibilitats. La 
pandèmia ens ha demostrat 
que la realitat és que vam 
precaritzar i privatitzar per 
sobre de les nostres possibi-
litats. La trista realitat és que 
la cobdícia d’uns pocs ens ha 

deixat indefensos davant de 
la incertesa.

Aplaudim cada vespre l’es-
forç, des de la impotència 
de no poder fer res més que 
esperar, i amb la certesa 
que els esforços són insufi-
cients. 

Cosim mascaretes que les ad-
ministracions no són capces 
d’aconseguir en uns mercats, 
uns mercats tan importants 
que van justificar tancar 
els hospitals que ara habili-
tem a correcuita en palaus 
de congressos. Construïm 
mascaretes que no som ca-
paços de subministrar a 
aquells que vam precaritzar, 
a aquells que van suposar 
un luxe. Seguim aplaudint... 
a qui ens ha conduït aquí? 
Seguim aplaudint a qui no 
va ser capaç de qüestionar 
un discurs neoliberal que té 
bancs sanejats però milers 
de persones sense feina ni 
ingressos, un discurs que no 
té cap resposta, que no sigui 
l’autoreferència d’uns mer-
cats que constatem com a 
paradigma de la ineficàcia.

Aplaudim a les caixeres i als 
transportistes, al personal de 
neteja. Oblidats i precarit-
zats, ara quan tot ha caigut i 
no queda gran cosa, podem 
entendre que totes depenem 
de totes, que la nostra força 
és la xarxa, que en calen 
moltes perquè la pilota rodi. 
I precisament aquest és el 
regal de la pandèmia: veure 

la xarxa, donar el valor a la 
comunitat. Més que mai, des 
de cada casa hem construït 
un fil de corresponsabilitat, 
en les comunitats de veïns, 
entre els balcons o a les 
xarxes socials. Perquè és el 
moment de posar la vida al 
centre, perquè la vida és el 
que tenim i el que constru-
ïm. Perquè no podem viure 
de l’aïllament i la cobdícia, 
perquè la concentració i 
l’aglutinament és tant fútil 
com estèril.

Sortim dels nostres tanca-
ments, sortim de l’aïllament 
per reconèixer-nos i per fer 
fortes les xarxes.
Tinguem la memòria per no 
desaprendre la lliçó d’aquests 
dies; cuidem-nos al barri, 
a la ciutat. Impliquem-nos 
i no juguem a l’absentisme 
i al consum de propaganda 
política, fugim de la super-
ficialitat dels governants 
d’Instagram, de la gestió 
del moment i de la imatge 
balsàmica. Participem de 
la reconstrucció d’aquesta 
vida que d’una vegada ha de 
valdre la pena viure.

Vindran temps de discursos 
grandiloqüents, parlaran 
de pla de xoc, d’injecció 
econòmica, dinamització. 
No. Ja hem vist els peus de 
fang d’aquest gegant que 
vam construir, el que vam 
mal viure. Després de veure 
col·lapsar la realitat només 
podem aspirar a construir un 
altre món.

Demà
AitOR SÁNcHEZ, MEMBRE DE l’AuP

Todos sabemos que estar 
confinados es complejo para 
todos, adultos y niños. Pero 
¿qué hace tan grave el confi-
namiento para una familia con 
una persona con TEA?

Intentar explicarlo en breves 
palabras y que sea apto para 
todas las situaciones familiares 
es difícil pero, lo podríamos 
resumir en: 

Evitar niveles elevados de 
estrés causados por la difi-
cultad en la comunicación y 
la interacción social, que es 
común en todas las personas 
con TEA.

Esto hace que sea muy com-
plejo para las familias y para 
ellos mismos averiguar cuáles 
son sus necesidades, sen-
timientos e inquietudes en 
cada momento, y por lo tanto 
ayudarles a gestionar sus emo-
ciones y a exteriorizarlas para 
su estabilidad.

La ruptura, sin anticipación, 

de sus rutinas, que es la forma 
en la que viven su día a día 
para sentirse seguros y más 
tranquilos les ha producido 
una incomprensión absoluta 
de la situación.

Lo peor, la incertidumbre del 
qué pasará, qué está pasando 
y porqué está pasando. Todos 
los pilares de su equilibrio que 
son la anticipación y la rutina 
para poder seguir avanzando 
en una sociedad que no está 
pensada para ellos se han 
hecho añicos y, el único an-
helo que les damos es poder 
salir brevemente a la calle a 
respirar, liberar la tensión o 
comprobar que las referencias 
visuales de su domicilio están 
intactas (vacías de personas) 
pero que todo está y en breve 
estará bien.

Se trata de evitar, que estos 
cambios en la rutina habi-
tual no llegue a los umbrales 
máximos que pueden tolerar 
de inseguridad, de miedo, y 
de angustia, que sin ninguna 

duda estamos sufriendo las 
familias con menores, o adul-
tos ya, con TEA. Si sobrepasas 
estos umbrales desemboca en 
crisis de ansiedad o conductas 
disruptivas incontroladas, in-
cluso con agresividad hacia el 
mobiliario, hacia ellos mismos 
(autolesiones) o las personas 
de su propia familia, y conduc-
toras impulsivas en relación a 
la alimentación.

Por todo ello, decimos que 
salir a la calle para personas 
con TEA: NO ES UN LUJO, 
ES NECESIDAD. Y pedimos 
respeto y comprensión para 
que el resto de ciudadanos no 
perturbe o agrave lo que es el 
último recurso ante una situa-
ción grave de Salud durante el 
confinamiento de la persona 
con TEA. 

Recuerda que salir es su última 
vía de escape y de regulación 
de emociones y no puede ser 
un castigo aún peor que el con-
finamiento por la increpancia 
de vecinos insolidarios.

¿Por qué los niños y niñas con 
TEA necesitan salir a la calle?

EStHER MARtÍNEZ, PRESiDENtA DE RuBÍ tEA

A R T I C L E S  D ’O P I N I ó 



Divendres, 10 d’abril de 2020ActuAlitAt 7
El consistori estudia sancionar tMA per no cessar 
l’activitat durant el confinament

- L’Ajuntament de Rubí ha aixecat acta de 
diverses entrades i sortides de camions al 
recinte de l’abocador de Can Carreras després 
que els veïns de la zona alertessin de l’activitat. 
Segons el reial decret 10/2020, han de cessar 
totes les activitats que siguin considerades no 
essencials, com és el cas d’aquesta instal·lació, 
que ja no fa funcions d’abocador perquè està 
clausurat i en procés de restauració.

- El consistori ha explicat que els serveis 
jurídics de l’Ajuntament estan estudiant si hi 
ha la possibilitat de posar en marxa expedients 
sancionadors per incompliment d’aquest reial 
decret.

Sis alumnes rubinencs són guardonats en 
els Premis Sambori de narrativa d’Òmnium

- Òmnium Cultural ha fet públics els guanyadors per demarcacions dels Premis Sambori de 
narrativa, que arriba enguany a la 14a edició. A la comarca del Vallès, s’han rebut 190 treballs 
en els quals han participat 3.250 alumnes de 37 centres educatius.

- A Rubí, hi ha hagut sis guardonats de quatre centres educatius locals:
  * ‘La princesa i la bruixa’, de Mohamed Amine, de l’institut escola Teresa Altet 
  * ‘Una amanida de contes’, de Gerard Puntí, de l’escola Pau Casals 
  * ‘Mario amb A’, de Berta Ramoneda, de l’institut Duc de Montblanc 
  * ‘L’àvia’, de Marta Palencia, de l’institut Duc de Montblanc 
  * ‘L’art ens transforma’, d’Íngrid Salas, de l’escola Regina Carmeli 
  * ‘L’alliberament’, de Núria Gómez, de l’institut Duc de Montblanc 

- Els guardonats passen ara a la final de tota la resta de demarcacions catalanes, en la qual es 
determinaran els guanyadors de Catalunya.

Els Bombers apaguen un  foc en 
un terrat d’un edifici al barri de  
Ca n’Alzamora

- Efectius dels Bombers de Catalunya van desplaçar tres 
dotacions per tal d’actuar sobre un foc que es va originar la 
nit de dimecres en un terrat d’un edifici situat al barri de Ca 
n’Alzamora, a prop de la Torre de la Llebre. L’avís va arribar a 
les 23.50 h per un foc al passeig de Les Torres que va cremar 
totalment una estructura de fusta que hi havia en el terrat del 
número 108. El foc no va provocar cap ferit i el fum tampoc va 
afectar cap immoble.

El grup Supporters 1968 del 
Veinti dona aliments pels 
sanitaris del cAP Anton Borja

- El grup d’animació Supporters 1968 del Juventud 25 de 
Septiembre han donat productes d’alimentació al personal 
sanitari que treballa al CAP Anton Borja, molt a prop del barri 
25 de Setembre.

- El grup va demanar permís a la direcció del centre sanitari i a la 
Policia Local i els Supporters van traslladar diferents productes 
alimentaris a les instal·lacions del centre mèdic, que els van 
rebre amb aplaudiments.
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L’Ajuntament dona deu dies més a 
TMA per presentar l’estudi d’impacte 
ambiental de l’abocador
La Junta de Govern Local va 
acordar divendres passat que 
l’Ajuntament donés a TMA 
Grupo Sánchez deu dies més 
per presentar la documen-
tació que falta en relació 
amb la sol·licitud d’aprovació 
prèvia del Projecte d’Actuació 
Específi ca de l’abocador de 
Can Balasc.

El 21 de novembre del 
2019, el consistori ja va acor-
dar demanar aquesta docu-
mentació i, precisament per 
aquest moti u, l’empresa va 
demanar una suspensió per 
parlar amb la Generalitat i 
aclarir si és necessària o no 
aquesta documentació. En un 

primer moment, la Generali-
tat va afi rmar que amb una 
autorització ambiental era 
suficient. Amb aquest nou 
termini de deu dies, des de la 
data de l’acord, l’Ajuntament 
resol la suspensió dema-
nada per TMA, concedint-li 
aquest termini de temps per 
presentar un document que, 
segons va explicar la mateixa 
empresa a Diari de Rubí, ja 
tenen elaborat.

D’altra banda, el consis-
tori ha analitzat el projecte i 
creu que és necessari esme-
nar-lo, tot i que no explicita 
quins són els aspectes a mo-
difi car. / DdR

L’Ajuntament es compromet a elaborar un pla 
de manteniment a l’Escola Schola

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

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha 
compromès a elaborar un pla 
de manteniment immediat 
per millorar les instal·lacions 
de l’Escola Schola, en el marc 
de la darrera reunió del Con-
sell Escolar del centre educa-
ti u. El consistori, la direcció i 
l’AMPA de l’escola han acordat 
crear una comissió mixta per 
fer el seguiment de les accions 
de conservació que executarà 
l’administració local.

L’escola ha inventariat les 
actuacions de manteniment 
necessàries per garanti r el bon 

funcionament del centre i ja 
les ha traslladat a l’Ajuntament 
per tal que estableixi un pla de 
treball i les programi. Entre 
les accions plantejades hi ha 
tasques de pintura general de 
l’edifi ci, el canvi de cisternes 
antigues, la substitució de 
fi nestres de fusta i la reparació 
de goteres, entre altres.

Paral·lelament, el govern 
local seguirà reclamant a la 
Generalitat que duguin a ter-
me les inversions previstes a 
la Schola. El febrer del 2019, 
l’executi u local va presentar 
un avantprojecte de moder-
nització del centre escolar 

que mira de donar resposta a 
problemàti ques de venti lació, 
llum, humitats, evacuació, su-
perfí cie i accessibilitat. Aquest 
avantprojecte ascendeix a 
més d’1,5 milions d’euros i es 
planteja en diferents fases i 
en quatre opcions d’actuació 
i modernització. A la sessió 
plenària celebrada el 2 de 
maig, la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament va adoptar el 
compromís de modernitzar 
i millorar l’edifi ci de l’Escola 
Schola. Tots els grups van 
acordar instar la Generalitat a 
comprometre’s amb la millora 
de l’equipament.

El regidor d’Infància i 
Educació, Víctor García, ha 
reconegut que la Schola ne-
cessita actuacions de millora, 
que la comunitat educati va 
fa temps que reclama. “Ara 
posem fi l a l’agulla a aquestes 
demandes i, en les properes 
setmanes, durem a terme 
aquelles actuacions de man-
teniment que són de la nostra 
competència”, ha assegurat 
García, qui ha afegit que a la 
vegada “conti nuarem insisti nt 
a la Generalitat de Catalunya 
perquè executi les obres 
d’inversió a les quals es va 
comprometre”.

Programa de mobilitat entre el 
Torrent dels Alous i Grenoble
L’insti tut Torrent dels 
Alous parti cipa en el 
programa de mobi-
litat que impulsa el 
Departament de la 
Generalitat de Cata-
lunya i les Acadèmies 
Franceses de Gre-
noble i Montpeller. 
Es tracta d’un inter-
canvi de dos mesos 
de durada, que té 
com a protagonistes 
en aquesta primera 
edició a l’estudiant 
de 4t d’ESO Marina 
Vilardell i l’alumna del Lycée 
Lesdiguières Lola Creux.

En la primera fase de 
l’intercanvi, l’estudiant ru-
binenca va estar durant un 

C. CARRASCO

L’Ajuntament ha posat en 
marxa l’enèsima campanya de 
civisme per intentar mantenir 
la ciutat més neta, erradicant 
la presència d’excrements i 
orins de gos de la via pública. 
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, i els regidors de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
i de Relacions Ciutadanes i 
proximitat, Miguel Ángel Ro-
mero, han presentat aquest 
dilluns la nova campanya.

La iniciativa, que s’ha 
batejat amb el hastag #Ru-
biCiutatNeta, vol aconseguir 
la complicitat de tots els 
rubinencs i rubinenques a 
l’hora d’exigir a les persones 
incíviques que respecti n les 
normes. En aquest sentit, 
s’han editat 33.000 fulletons 
informati us que es distribui-
ran per tota la ciutat. Aquests 
inclouen un cartell amb l’eslò-
gan ‘Aquest és un carrer net. 
Uneix-te al moviment #Rubí-
CiutatNeta, #recullolacaca’, 
amb l’objecti u que es pengin 

a comunitats i espais publici-
taris de tota la ciutat.

Segons Martí nez, la inten-
ció és combatre les conduc-
tes i les acti tuds incíviques 
d’aquesta minoria que em-
bruta la ciutat perquè “l’espai 
públic s’ha de cuidar entre 
tots i totes”. La primera edil 
ha afegit que aquesta campa-

nya neix amb l’esperança que 
funcioni millor que l’anterior 
i que no s’hagi d’uti litzar la 
part més sancionadora. “Cal 
que tothom entengui que 
és un deure de la ciutadania 
no embrutar més del que és 
imprescindible, perquè ja ho 
diu la dita: no és més net qui 
més neteja, sinó qui menys 

embruta”.
A més, la màxima respon-

sable municipal ha recordat 
que la presència d’excre-
ments i orins de gos a la via 
pública és un problema endè-
mic de la ciutat i que la femta 
canina és un risc per a la salut 
pública, i especialment per 
als infants, ja que juguen en 
els sorrals dels parcs infanti ls, 
on malauradament es troben 
sovint caques de gos que no 
han estat recollides pels seus 
propietaris.

Ara arrencarà la campa-
nya informati va i, posterior-
ment, s’imposaran sancions, 
que poden arribar als 900 
euros. Cal recordar, però, 
que l’Ordenança regulado-
ra de la tinença d’animals 
de companyia ja contempla 
aquestes sancions, que es 
poden aplicar durant tot l’any 
i no només en el marc d’una 
campanya.

El cost de la campanya, 
que es vol que s’allargui en 
el temps, puja fi ns ara a 4.400 
euros.

L’alcaldessa i els regidors, durant la presentació de la campanya 
de civisme. / C.C.

mes vivint a Grenoble amb la 
família francesa, mentre que 
en aquesta segona fase, és 
l’alumna francesa la que està 
a Rubí. / DdR

Les dues estudiants parti cipant en l’in-
tercanvi. / Cedida
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