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Els sindicats de l’Ajuntament
demanen al govern local més
mesures de prevenció del contagi
Els representants sindicals
de CCOO, UGT, CGT i SFPFEPOL de l’Ajuntament han
fet un comunicat conjunt
després que en el darrer
Ple el segon tinent d’alcalde,
Moisés Rodríguez, afirmés
que el Policia Local que fa un
mes que està de baixa per
coronavirus “probablement
s’havia contagiat a casa
seva” i no a la feina, perquè
els equips de protecció de
la Policia Local “són l’enveja
d’altres policies”.
Els sindicats han explicat que aquest agent fa un
mes que és de baixa i que
continua donant positiu i
que hi ha un altre que es
va reincorporar després
de tenir coronavirus sense
passar cap prova per evitar
contagis als companys i a
la ciutadania. A més, els
sindicats denuncien que els
equips de protecció van ser
distribuïts entre els agents
“després d’haver-se declarat
l’estat d’alarma i de forma
incompleta, ja que faltaven
ulleres i pantalles protectores i les mascaretes eren les
de dotació dels vehicles”.

Per tot plegat, els representants sindicals demanen a
l’Ajuntament que es realitzin
tests PCR de forma periòdica, com asseguren es fa a altres policies, i als agents que
després de patir la malaltia
s’hagin de reincorporar al
seu lloc de treball. Per últim,
el comunicat considera que
el regidor no pot “eludir responsabilitats, menys encara
quan es tracta de la salut
i la vida dels agents, dels
seus familiars i dels ciutadans amb els quals està en
contacte”.
L’Ajuntament diu que ho ha
demanat al CatSalut
Moisés Rodríguez ha explicat que ja han demanat al
Departament de Salut que
impulsi protocols per tal
que la Policia Local tingui
accés als tests, però que
el consistori no ho pot fer:
D’altra banda, ha dit que si
algun treballador o grup de
treballadors té alguna queixa en relació amb els equips
de protecció que parli directament amb l’Ajuntament.
/ DdR

L’Arxiu Municipal recull imatges i
textos per documentar com s’està
vivint l’epidèmia a Rubí
L’Arxiu Municipal s’ha sumat
a la campanya ‘Arxivem la
covid-19’, impulsada per l’Associació d’Arxivers-Gestors
de Documents de Catalunya
amb l’objectiu de reunir
evidències documentals sobre l’epidèmia de covid-19.
L’Ajuntament fa una crida a
la ciutadania perquè li faci
arribar a través del correu
electrònic arxiu@ajrubi.cat
imatges, dibuixos, textos i vídeos que expliquin l’impacte
del coronavirus a la seva vida.
Els materials poden mostrar
què fan els rubinencs durant
el confinament, com estan
vivint l’estat d’alarma o què
veuen al seu voltant durant
aquests dies.
L’Arxiu vol incentivar un
procés de documentació
proactiva que serveixi a
les futures generacions per
comprendre l’experiència
que està vivint la ciutat a
conseqüència de la pandèmia. Els documents poden
ser imatges o vídeos, però
també cartes enviades per
infants a la gent gran, circulars de les empreses, cartells
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Rubinencs aplaudint des dels balcons. / Localpres-Ajuntament

d’hospitals, escoles, empreses o supermercats, diaris
personals, etc.
Un cop rebut el material,
l’Arxiu en farà una descripció
i conservació per tal que
pugui estar disponible en un
futur proper a tots els ciutadans. És important que les
donacions de material vagin
acompanyades de la major
informació possible, com per
exemple el dia i l’hora de les
imatges, l’autor, la ubicació,
una referència a l’acció que
recull i indicar que es cedeix
el dret de reproducció i consulta. / DdR

El comerç local i els restaurants reprenen
l’activitat a baix ritme i amb moltes dificultats
Redacció

El comerç local té permís per
obrir la persiana i retornar
a la seva activitat, amb cita
prèvia, des del 4 de maig,
quan va arrencar la fase 0
del desconfinament, però la
majoria ho van començar a
fer a mitjans de la setmana
passada.
El permís d’obertura dels
petits comerços està condicionat a la introducció de
mesures de seguretat que
permetin prevenir els contagis de coronavirus entre els
clients. Això a la pràctica suposa més dificultats pels comerciants, ja que per exemple, en la majoria de casos
no poden treballar tots els
empleats i la facturació és
molt inferior a l’habitual. En
alguns casos, també implica
un canvi i reorganització tant
de l’atenció al client com del
material que s’utilitza per
donar un servei.
Aquest és el cas de la
perruqueria C&C Matrix,
que va obrir la setmana
passada amb la meitat de la
plantilla: “Gairebé tots els
productes que fem servir
són d’un sol ús i els que
no, es desinfecten després
d’utilitzar-los. Cada tarda,
després de tancar, preparem
bosses individuals amb el
material per cada client i ho
desinfectem tot”, ha explicat
Melani Miller, de la perruqueria C&C Matrix.
Durant el temps de confinament, la situació ha estat
complicada pels comerciants, encara que alguns tenien permís per fer activitat
a domicili. En el cas de C&C
Matrix, no ho ha fet perquè ho considerava massa
arriscat davant l’escassetat
de material de protecció
que hi havia. Miller explica
que encara que el negoci
ha rebut algun ajut, aquest
no ha arribat fins dos mesos
després del tancament i que
la situació és molt difícil
Un altre negoci que ha
obert ha estat la botiga de
roba infantil Blau i Rosa,
situada a les Galeries, que
va aixecar la persiana a finals
de la setmana passada amb
seixanta cites prèvies donades. L’obertura es fa adoptant mesures de seguretat,
com ara fer marques a terra
per senyalitzar la distància
entre les persones i donar
guants i gel desinfectant

La perruqueria C&C prepara cada dia bosses individualitzades pels clients. / Cedida

a l’entrada, entre altres. A
banda d’obrir la botiga amb
cita prèvia, també fan entregues a domicili per aconseguir augmentar les vendes,
perquè “les restriccions no
ajuden a normalitzar la situació”. Maria Teresa Janer,
responsable de la botiga, ha
reconegut que durant el confinament ha tingut moments
de “desmoralització total”,
sobretot quan la situació es
va començar a allargar en el
temps, però ho van aprofitar
per fer una web nova i activar la venda de mascaretes
infantils i per adults a través
de WhatsApp. Pel que fa als
ajuts, Blau i Rosa ha hagut
d’aplicar un ERTO i ha rebut l’ajut de les mútues de
treball, que la responsable
del negoci considera “totalment insuficients”. Janer
creu que el futur serà molt
competitiu i que no tots els
negocis podran sobreviure:
“En moments com aquests,
serà important sentir el
suport d’associacions com

estat un cop dur per tots i
aixecar-se serà molt complicat i costarà molt de sacrifici.
Ara mateix no sabem quants
negocis han obert, però la
majoria de botigues atenen
amb cita prèvia”.
Des de l’associació de
comerciants demanen als
rubinencs que quan s’acabi aquesta situació donin
suport al comerç local fent
les seves compres a Rubí:
“El comerç és vida, aquests
dies de confinament els
carrers estan molt tristos. El
comerç marca la diferència,
és un factor de sostenibilitat,
de cohesió social, de tracte
personalitzat i d’identitat de
la mateixa ciutat”.
La restauració arrenca lentament i amb moltes dificultats
Pel que fa als bars i restaurants alguns han decidit aixecar la persiana i fer menús
a domicili o per emportar a
casa. És el cas del restaurant
Bon Gust, que va obrir el di-

Des de l’associació Comerç Rubí demanen
a la ciutadania que quan s’acabi aquesta
situació donin suport al comerç local fent
les seves compres a Rubí
Comerç Rubí”.
Precisament, des de Comerç Rubí, Miquel Ortuño,
president de l’entitat, ha explicat que estan preocupats
“per la incertesa i el futur”,
però també “per l’aplicació
de mesures de prevenció
i de protecció a les botigues”. Des de l’entitat, han
facilitat quatre mascaretes
a cada associat, pantalles
protectores i han fet una
compra d’equips de protecció: “Volem que la clientela
se senti segura a l’hora de
visitar-nos. La pandèmia ha

lluns de la setmana passada
i fa servei a domicili amb
Globo i menjar per endurse a través de la finestreta.
“Obrim per oferir dinar per
portar a casa els migdies i
també els divendres i dissabtes a la nit i també venc
algun cafè, refresc o cervesa
a través de la finestra”, ha
explicat Carmen Nieto, responsable del negoci.
Ho fa tot ella sola, ja
que la resta de treballadors
estan amb un ERTO i ha
explicat que amb el que
guanya almenys li serveix

per pagar les factures. Va
cobrar una prestació per
l’aturada de l’activitat, però
no és suficient. “Et dona
per menjar, però ja està, el
lloguer, la despesa elèctrica, tinc tots els frigorífics
plens de productes, és molt
difícil...”, explica. Nieto no
sap quan podrà tornar a
treballar amb normalitat,
però no és massa positiva
respecte als propers mesos:
“Crec que fins que no trobin
una vacuna serà molt difícil,
perquè que no arribarem
ni a la meitat del volum de
negoci”.
Un altre dels establiments que ha obert ha estat
el mític bar La Pastora, que
fa menjar per emportar-se a
casa al migdia i a les tardes
i que després de més de 40
anys d’activitat també està
vivint uns moments difícils.
“La situació està fatal, les
vendes han caigut un 8590%, si això s’allarga molt,
nosaltres esperem que no,
però molts petits comerços hauran de tancar”, ha
explicat José Sánchez, un
dels germans que regenta
el bar. A més, en el seu cas
la situació es veu agreujada
perquè no han pogut cobrar
cap prestació, ja que els han
denegat l’ajut d’autònoms:
“Som tres germans els que
treballem aquí i si tanquem
ens anem tota la família a
l’atur”. Sánchez coincideix
que la salut és el primer
per tothom, però creu que
també cal mirar per l’economia de les famílies. “Com
ho pagarem tot quan s’acabi
la moratòria? Els bancs no
perdonen”, apunta i afegeix
que “hi ha coses que no
s’entenen, com ara que la
gent pugui caminar per les
platges i tu no puguis obrir
el teu negoci”.
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Continuen augmentant els casos de
sospitosos de covid-19 a Rubí

Font: Generalitat de Catalunya

Redacció

La corba de casos positius
de coronavirus a Rubí s’ha
estancat des de fa setmanes, però els casos sospitosos continuen augmentant
significativament, segons
les dades publicades pel
Departament de Salut. A
la ciutat, hi ha un total de
1.892 persones afectades

per covid-19 entre els positius i els sospitosos. Els
casos positius són aquells
que els pacients han donat
positius en un test, mentre que els sospitosos han
estat diagnosticats per un
facultatiu, però no se’ls ha
fet un test o aquest no ha
estat positiu.
Pel que fa als positius,
s’han detectat des de l’inici

de l’epidèmia 456 casos,
dels quals 281 són dones i
174 són homes. Pel que fa
als sospitosos, hi ha diagnosticats 1.436 casos, dels
quals 966 són dones i 470
són homes. Pel que fa a
l’evolució durant els darrers
dies, des que va començar el
maig, només s’han diagnosticat 10 nous positius, però
en canvi hi ha hagut 312

casos sospitosos.
Pel que fa a les dades de
defuncions, l’Ajuntament
continua sense donar dades oficials i la Generalitat
només informa sobre les
morts a nivell comarcal. Al
Vallès Occidental han mort
amb coronavirus 1.264 persones i és la tercera comarca
amb més mortalitat de Catalunya.
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Rubí no passa a la fase 1
del desconfinament, però es
flexibilitzen algunes mesures
Les regions sanitàries de
Barcelona i Metropolitana Sud i Nord, a la qual
pertany Rubí, no passaran
el proper dilluns a fase
1, però sí que es flexibilitzarien algunes de les
mesures de l’actual fase
0. Segons el govern català,
que ha enviat la proposta
al Ministerio de Sanidad,
que és qui l’ha d’acceptar,
seria com “una fase 0,5”. El
fet de mantenir Barcelona
i el seu entorn metropolità
a la fase 0 es basa, segons
el govern, en factors com
l’alta densitat de població
i la mobilitat.
En aquesta nova fase
0.5 estarien permeses activitats com:
• Obrir les botigues de
menys de 400 m2 sense cita
prèvia, amb aforament màxim del 30% i desinfectar el
local dues vegades al dia.
• Mercats ambulants a
l’aire lliure, amb distanciament entre parades. Les
autoritats municipals fixa-

ran les condicions d’obertura.
• Vetlles per a un nombre limitat de familiars en
instal·lacions públiques o
privades: quinze persones
a l’aire lliure o deu en espais tancats.
• Els llocs de culte obriran, encara que només es
permetrà l’entrada fins a
un terç de la seva capacitat.
• Obrir biblioteques
per al préstec de llibres.
• Obrir museus a un
terç del seu aforament.
• Obrir les oficines de
serveis socials.
• Obrir els centres educatius per a fer tasques
de desinfecció i administratives.
• Celebrar simposis
amb un màxim de 30 persones.
• Obertura d’instal·lacions esportives per a ús
individual per a esportistes professionals. No els
gimnasos.
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Fotograma del curtmetratge. / Cedida

Imatge d’arxiu de l’escola Maria Montessori de Rubí. / Cedida
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Les administracions anu
pal·liar els efectes econò

Els Castellers de Rubí celebren la Diada de Primavera amb
un vídeo de les tres colles que havien de participar

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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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.

Tan
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Sr. Chen i Diego Diec enceten un
cicle de vermuts musicals al Centre
Rubinenc d’Alternatives Culturals
Redacció

El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC) ha
organitzat un cicle virtual
de vermuts musicals amb
un concert i una sessió
de DJ tots els dissabtes a
l’hora del vermut. El cicle
s’inicia aquest dissabte 16
de maig a les 12.30 h amb
les actuacions del reconegut
músic rubinenc Sr. Chen i
de Diego Diec, integrant de
3manyonkies.
Les actuacions musicals
es repetiran tots els dissabtes durant les properes nou

setmanes, el que suposa 9
concerts i 9 sessions de DJ
per gaudir dels artistes, del
vermut i de la ‘cibercompanyia’, a més de poder donar
suport als músics i al propi
centre cultural
Les sessions es podran
seguir per Internet a través
del canal de Youtube del
CRAC a partir de les 12.30
h i estaran realitzades i
presentades per les Mamarrachas, el grup impulsor de
l’esdeveniment.
Els vermuts funcionaran amb un sistema de
taquilla inversa per tal que

Rubí Jove organitza diverses
activitats a través del seu
Instagram
Redacció

Fins al 19 de juny, Rubí
Jove organitza una nova
edició del programa d’activitats ‘La primavera la sang
altera’, a través del qual
de forma anual promou
coneixements, hàbits i conductes que contribueixen a
millorar la salut dels joves
de la ciutat.
El confinament ha obligat a adaptar el format de
la programació, que es farà
íntegrament a través de
l’Instagram de @rubijove.
Es tractaran temes com la
gestió de la salut emocional,
els usos i riscos de les pantalles i Internet i els hàbits
saludables en l’àmbit de
l’alimentació, l’esport i la
higiene personal. Durant

Cartell promocional de l’activitat.

els dies que duri la programació, Rubí Jove anirà
plantejant al seu Instagram
preguntes, jocs i reptes al
voltant de totes aquestes
qüestions, incentivant la
reflexió i la participació. Tots
els continguts es publicaran
posteriorment a la pàgina
web de Rubí Jove.
Pel que fa al servei que
s’ofereix habitualment de
forma presencial a l’Espai
Jove Torre Bassas, es manté
part de l’activitat essencial
en línia, com ara l’assessoria
laboral jove, el consultori
sexual i de parella, el punt
jove LGTBI+ i el servei d’assessorament i orientació
formativa. També organitza
videoconferències amb usuaris per realitzar diferents
activitats.

els espectadors puguin fer
aportacions econòmiques
que considerin oportunes.
Aquestes aportacions es
podran fer a través del número de compte ES14 3025
0014 0514 0001 9563 o bé
a través de l’enllaç que es
penjarà durant la transmissió de l’esdeveniment a la
descripció.

El recongegut músic rubinenc Sr. Chen arrencarà el cicle de vermuts musicals virtuals al CRAC. / Cedida
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EDITORIAL
Obrir el pont
Rubí un any després de la
del Carrer Sant Joan
polèmica pel centre de menors
Preocupacions

’Ajuntament ha fet pública una enquesta de satisfacció ciutadana amb
una mostra de 411 persones que han
estat preguntades al seu domicili. Un estudi que,
entre altres indicadors, recull les preocupacions
dels rubinencs respecte a la ciutat de Rubí.
Segons aquestes dades, el que més preocupa
als ciutadans, gairebé a un 40% de la població,
és la seguretat ciutadana, a la qual cal sumar-hi
que el 8,5% que també està preocupat per la
delinqüència.
El problema de la seguretat ciutadana no és
únic ni exclusiu a Rubí, de fet, durant el darrer
període de registre, entre l’abril del 2017 i l’abril
del 2018, el nombre de delictes registrats a la
ciutat es va estancar. La sensació ciutadana, però,
no és aquesta, en part per l’augment de robatoris en comerços, habitatges i principalment a
l’interior de vehicles. També, perquè és públic i
notori que durant els darrers anys, Rubí ha tingut
un problema important al cos de Policia Local,

que no compta amb efectius suficients i que està
molt per sota de la mitjana catalana. La falta
d’agents comporta, també, que no es visibilitzi
d’igual forma el patrullatge a la ciutat i que la
resposta a les trucades no sigui, de vegades, la
més tranquil·litzadora per la ciutadania. Així, tot
i que Rubí no és una ciutat amb un nombre de
delictes especialment elevat, la ciutadania sí que
té la percepció que hi ha inseguretat ciutadana.
La segona gran preocupació dels rubinencs,
tot i que a certa distància, és l’aparcament, que
preocupa a gairebé el 20% dels ciutadans. Es
tracta en aquest cas d’un problema de difícil
solució i en què hi ha diferents models i pro-

tació massiva pels carrers del tuació sovint també els obliga sentit vulnerables com a sociemunicipi.
a treballar dins l’economia tat, ens hem pogut imaginar el
Un any després sabem que submergida, sense cap tipus patiment que genera no poder
el centre de menors finalment d’ajuda econòmica en cas de veure presencialment als qui
no es construirà com s’havia quedar-se sense feina, i a viure estimes o patir per l’estat de
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El pont del carrer Sant Joan fa mesos que és en obres. / Arxiu
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el de l’any 2019 entre PSC
#rubicity
passat 7 de maig l’Alterna- i En Comú-Podem va ser
tiva d’Unitat Popular (AUP)
vam presentar una moció que
demanava un acord de ple per
tal de rebaixar les retribucions
dels càrrecs electes i dels
càrrecs de confiança a l’Ajuntament de Rubí, així com la
reducció de partides destinades a protocol i representació
institucional. La proposta era
prou flexible per a obtenir el
suport d’altres forces com
ERC, VR o Cs; de fet, era un
acord de mínims que tampoc
era la proposta desitjable per
a nosaltres, ja que en el nos-

l’increment de retribucions
dels càrrecs electes i de confiança. Així, per exemple,
l’Alcaldessa (que l’altre dia
ens parlava en un article - buit
de contingut - de “Reiniciar
el sistema”) passava a cobrar
3.928 € bruts mensuals (per
14 pagues, mandat 20152019) a cobrar-ne 5.142 €
(mandat actual), i un regidor
de govern passava de 3.600 €
a 4.286 €.
Ara sí, fem els números:
1.700.000 €, aquest és el
cost total actual dels càrrecs

electes i de confiança en un
any a Rubí. Amb la proposta de mínims de la moció,
que simplement consisteix a
tornar als ja alts salaris del
2015, mantenint fins i tot els
càrrecs de confiança (que,
recordem, s’assignen a dit),
l’estalvi seria de 321.000 €
anuals. Seguim fent números:
l’AUP tenim, des de l’any
2015, una proposta concreta
de retribucions en el nostre
Pla de Treball (cap més força
ho concreta en el moment de
les eleccions), i que podeu
consultar a la nostra web
(http://www.auprubi.cat/quisom-2/economia-interna-i-retribucions/). Si el ple assumís
aquesta proposta, en la que,
per exemple, l’Alcaldessa
cobraria un sou prou digne
de 3.928 € bruts mensuals, un
regidor de govern 2.857 €, els
portaveus dels grups municipals entre 1.071 € i 1.429 €

(ara en cobren entre 2.500 € i
2.714 €), i si s’eliminessin els
càrrecs de confiança, l’estalvi
seria de 836.000 € anuals.
Només per situar, algunes
dades del pressupost municipal del 2020: el programa de
comerç està pressupostat amb
382.000 €, el del servei a la
dona amb 229.000 €, foment
a l’empresa amb 779.000 €,
o els ajuts a persones en
risc d’exclusió social amb
982.000 €.
Així doncs, amb els diners
estalviats es poden reforçar
moltes polítiques locals, sense
afectar en absolut la “dignitat”
de la feina dels regidors i regidores, i permetent-les tenir
una qualitat de vida més que
digna! Només cal recordar
que el sou brut mitjà a Rubí
és de 1.929 € bruts mensuals,
i que per ser regidor no cal demostrar ni experiència ni qualificacions, només cal obtenir

prou vots en unes eleccions.
Això, per a la majoria de la
ciutadania, no és així.
Durant el ple, des del
govern ens van dir (i no és el
primer cop que ho fan) que
rebaixar els salaris de representants polítics és de dretes
perquè si no només els rics
poden dedicar-se a la política.
Ens van dir que cal dignificar
la tasca i valorar l’esforç i el
treball dels càrrecs polítics. I
tant que cal, però cobrar sous
excessius, no ho dignifica ni
ho posa en valor. Fer demagògia, tampoc, ni argumentar
sempre atacant al contrari.
Ni eternitzar-se en el càrrec,
o confondre la institució i el
servei públic amb el partit i
el seu benefici. Ni pensar que
la pròpia veritat és l’única, i
que governar és imposar-se.
Avui, el que és absolutament
necessari és que la gent que
fem política a les institucions

donem sentit i dignitat al què
fem amb el treball i l’exemple. Cal treball, voluntat de
servei, de diàleg, de transformació. Cal creure que estem
a la institució per a millorar
la vida de les persones (i no
necessàriament la pròpia). Per
a fer comunitat, per a escoltar
el què l’altra vol, i veure com
encaixa en les necessitats
diverses de la ciutadania. Cal
ser conscients que estem de
pas, que ha de venir algú al
darrere, i que ser regidora
no és la nostra professió.
Perquè cal renovar-se, continuar aprenent i aportant a la
societat des d’altres llocs, i no
viure eternament d’un càrrec
que acaba confonent allò col·
lectiu amb allò personal.
Dignifiquem la política,
sí, i fem un reset (o reiniciem)
el sistema, però fem-ho amb
l’exemple i no només amb
paraules.

Actualitat
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Gairebé 800 empreses rubinenques
estan afectades per un ERTO
Redacció

Un total de 782 empreses
rubinenques han presentat
un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO) coincidint amb l’aturada de l’activitat econòmica pel coronavirus, segons
les dades de l’Observatori
del Treball. Aquest tancament provisional de més
de 700 empreses locals
ha provocat una afectació
de 6.562 treballadors que
estan sense treballar. 706
empreses i 4.921 treba-

lladors estan afectats per
un ERTO per força major,
mentre que les 76 restants
i 1.641 estan afectats per
un ERTO sol·licitat per altres causes.
Rubí és la quarta ciutat
més afectada pels ERTO
del Vallès Occidental. Terrassa és el municipi amb
més afectació, amb 2.241
expedients presentats que
afecten 17.361 treballadors. A Sabadell, 2.306
empreses han presentat
un ERTO que afecta 14.658
empleats i a Sant Cugat,

‘Àpats a domicili’ per a
persones grans vulnerables

Els àpats es reparteixen a una seixantena de domicilis de la ciutat.

Redacció

Coincidint amb l’estat d’alarma per la pandèmia de
Covid-19, els Serveis Socials
de l’Ajuntament de Rubí han
posat en marxa el projecte
Àpats a domicili. Es tracta
d’un servei que garanteix a
les persones beneficiàries
menjar diari, equilibrat i
saludable amb les adequades condicions de qualitat i
higiene, per tal que puguin
tenir cobertes les seves
necessitats nutricionals i
puguin romandre a casa
per evitar contagis de coronavirus.
Àpats a domicili s’adreça
a persones majors de 65
anys o adultes amb discapacitat, en situació de risc per
Covid-19, que viuen soles o
amb una altra persona gran
i que no disposen de suport
familiar o bé el que tenen
és insuficient. Des que va
començar el confinament,
s’han lliurat 1.650 àpats a
un total de 65 persones que
resideixen en 58 domicilis
diferents. En general es tracta de dinars de migdia que

es distribueixen de dilluns
a diumenge, tot i que en
alguns casos de gran necessitat també s’han repartit
sopars.
L’Ajuntament ha contractat d’urgència Campos
Estela perquè proveeixi el
menjar, aprofitant que l’empresa de càtering rubinenca
ha hagut de reorientar bona
part dels seus serveis pel
tancament dels centres
educatius. Els àpats que
es distribueixen tenen un
preu de 7 € cadascun ─cost
que inclou el repartiment
a domicili─ i han suposat
a data d’avui una despesa
global per a l’Ajuntament
d’11.825€.
L’alcaldessa, Ana María
Martínez Martínez, ha explicat que “amb la irrupció
de la Covid-19, els Serveis
Socials s’han trobat amb
noves casuístiques que calia afrontar amb rapidesa.
Aquesta iniciativa ens està
permetent donar resposta a
una necessitat bàsica alhora
que evitem que persones
més vulnerables s’exposin
a contagis”.

s’han presentat 1.116 expedients que han afectat
9.506 treballadors.
Pel que fa al conjunt de
la comarca, ja s’han presentat 10.373 expedients
amb una afectació a 91.113
treballadors. Es tracta de la
segons comarca amb més
incidència de Catalunya en
relació al nombre de treballadors en ERTO després del
Barcelonès.

L’activitat econòmica s’ha vist aturada pel coronavirus. / Arxiu
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