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«L’actitud és una petita cosa que marca una gran diferència» - (Winston Churchill, polític, militar i escriptor britànic) 
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L’Arxiu Municipal recull imatges 
i textos per documentar
l’epidèmia a Rubí

Edició només 

En digital
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Gairebé 800 empreses 
rubinenques estan afectades 
per un Expedient de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO)
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Els sindicats de l’Ajuntament 
demanen al govern local més 
mesures de prevenció del contagi

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’As-
sociació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya 
amb l’objectiu de reunir 
evidències documentals so-
bre 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 ví-
deos 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 pandè-
mia. Els documents poden 
ser imatges o vídeos, però 
també cartes enviades per 
infants a la gent gran, circu-
lars de les empreses, cartells 

Rubinencs aplaudint des dels bal-
cons. / localpres-Ajuntament

Els representants sindicals 
de CCOO, UGT, CGT i SFP-
FEPOL 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 expli-
cat 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 protecto-
res i les mascaretes eren les 
de dotació dels vehicles”. 

Per tot plegat, els represen-
tants sindicals demanen a 
l’Ajuntament que es realitzin 
tests PCR de forma periòdi-
ca, com asseguren es fa a al-
tres 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 res-
ponsabilitats, menys encara 
quan es tracta de la salut 
i la vida dels agents, dels 
seus familiars i dels ciuta-
dans amb els quals està en 
contacte”.

l’Ajuntament diu que ho ha 
demanat al catSalut
Moisés Rodríguez ha expli-
cat 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 quei-
xa en relació amb els equips 
de protecció que parli direc-
tament amb l’Ajuntament. 
/ 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 condi-
cionat a la introducció de 
mesures de seguretat que 
permetin prevenir els conta-
gis de coronavirus entre els 
clients. Això a la pràctica su-
posa més dificultats pels co-
merciants, ja que per exem-
ple, 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 perru-
queria C&C Matrix. 

Durant el temps de con-
finament, la situació ha estat 
complicada pels comerci-
ants, encara que alguns te-
nien permís per fer activitat 
a domicili. En el cas de C&C 
Matrix, no ho ha fet per-
què 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 dona-
des. L’obertura es fa adop-
tant mesures de seguretat, 
com ara fer marques a terra 
per senyalitzar la distància 
entre les persones i donar 
guants i gel desinfectant 

a l’entrada, entre altres. A 
banda d’obrir la botiga amb 
cita prèvia, també fan entre-
gues a domicili per aconse-
guir augmentar les vendes, 
perquè “les restriccions no 
ajuden a normalitzar la si-
tuació”. Maria Teresa Janer, 
responsable de la botiga, ha 
reconegut que durant el con-
finament 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 acti-
var 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 re-
but l’ajut de les mútues de 
treball, que la responsable 
del negoci considera “to-
talment 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 

Comerç Rubí”.
Precisament, des de Co-

merç Rubí, Miquel Ortuño, 
president de l’entitat, ha ex-
plicat que estan preocupats 
“per la incertesa i el futur”, 
però també “per l’aplicació 
de mesures de prevenció 
i de protecció a les boti-
gues”. Des de l’entitat, han 
facilitat quatre mascaretes 
a cada associat, pantalles 
protectores i han fet una 
compra d’equips de protec-
ció: “Volem que la clientela 
se senti segura a l’hora de 
visitar-nos. La pandèmia ha 

estat un cop dur per tots i 
aixecar-se serà molt compli-
cat 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’aca-
bi 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 len-
tament i amb moltes difi-
cultats
Pel que fa als bars i restau-
rants alguns han decidit ai-
xecar la persiana i fer menús 
a domicili o per emportar a 
casa. És el cas del restaurant 
Bon Gust, que va obrir el di-

lluns de la setmana passada 
i fa servei a domicili amb 
Globo i menjar per endur-
se a través de la finestreta. 
“Obrim per oferir dinar per 
portar a casa els migdies i 
també els divendres i dis-
sabtes a la nit i també venc 
algun cafè, refresc o cervesa 
a través de la finestra”, ha 
explicat Carmen Nieto, res-
ponsable 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 elèctri-
ca, 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 establi-
ments 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 85-
90%, si això s’allarga molt, 
nosaltres esperem que no, 
però molts petits comer-
ços 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’eco-
nomia 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”.

la perruqueria c&c prepara cada dia bosses individualitzades pels clients. / cedida

d’hospitals, escoles, empre-
ses 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 ciuta-
dans. 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 con-
sulta. / DdR

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



Divendres, 15 de maig de 2020ActuAlitAt 3

continuen augmentant els casos de 
sospitosos de covid-19 a Rubí

ReDAcció

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

Font: Generalitat de catalunya

per covid-19 entre els po-
sitius i els sospitosos. Els 
casos positius són aquells 
que els pacients han donat 
positius en un test, men-
tre 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 diag-
nosticats 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 diagnos-
ticat 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 da-
des oficials i la Generalitat 
només informa sobre les 
morts a nivell comarcal. Al 
Vallès Occidental han mort 
amb coronavirus 1.264 per-
sones i és la tercera comarca 
amb més mortalitat de Ca-
talunya.

Rubí no passa a la fase 1
del desconfinament, però es 
flexibilitzen algunes mesures
Les regions sanitàries de 
Barcelona i Metropolita-
na Sud i Nord, a la qual 
pertany Rubí, no passaran 
el proper dilluns a fase 
1, però sí que es flexibi-
litzarien 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 ac-
tivitats com: 

• Obrir les botigues de 
menys de 400 m2 sense cita 
prèvia, amb aforament mà-
xim del 30% i desinfectar el 
local dues vegades al dia.

• Mercats ambulants a 
l’aire lliure, amb distanci-
ament entre parades. Les 
autoritats municipals fixa-

ran les condicions d’ober-
tura.

• Vetlles per a un nom-
bre limitat de familiars en 
instal·lacions públiques o 
privades: quinze persones 
a l’aire lliure o deu en es-
pais tancats.

• Els llocs de culte obri-
ran, encara que només es 
permetrà l’entrada fins a 
un terç de la seva capa-
citat.

• Obrir biblioteques 
per al préstec de llibres.

• Obrir museus a un 
terç del seu aforament.

• Obrir les oficines de 
serveis socials.

• Obrir els centres edu-
catius per a fer tasques 
de desinfecció i adminis-
tratives.

• Celebrar simposis 
amb un màxim de 30 per-
sones.

• Obertura d’instal·-
lacions esportives per a ús 
individual per a esportis-
tes professionals. No els 
gimnasos.
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L’Oficina Municipal d’Escolarització dona
suport a les famílies per fer la preinscripció
REdacció

L’Oficina Municipal d’Es-
colarització (OME) dona 
suport a les famílies que 
han de formalitzar la pre-
inscripció escolar dels seus 
fills per als ensenyaments 
d’educació infantil, primària 
i secundària obligatòria.

Les famílies que tinguin 
dubtes sobre com fer el 
procediment poden con-
tactar amb l’OME a través 
del correu electrònic ome@
ajrubi.cat o bé trucant al 
93 588 70 00 extensió 24 
24 o 45 00. De forma ex-
cepcional, l’OME atendrà 
presencialment aquelles 
persones que no puguin 
rebre atenció telefònica 
o per correu electrònic. 
L’atenció presencial es farà 
entre el 19 i el 22 de maig 
al Rubí Forma, situat a la 
rambleta Joan Miró, s/n, de 
10 h a 13 h. Només s’aten-
drà amb cita prèvia que 

les proves d’accés als cicles 
formatius d’arts plàstiques i 
disseny del centre. El tràmit 
i l’oferta es pot consultar 
al seu web https://artedra.
net.

Els castellers de Rubí celebren la diada de Primavera amb 
un vídeo de les tres colles que havien de participar
REdacció

Cada any per aquestes dates, els Castellers 
de Rubí celebren la Diada de Primavera, que 
serveix per donar el tret de sortida de la 
temporada. Totes les activitats s’han suspès 
pel confinament i a més, per la naturalesa de 
l’activitat, ara mateix és difícil pensar quan es 
podrà reprendre. Però això, no ha impedit a 
l’entitat trobar una altra forma de celebrar la 
Diada de Primavera.

Així, els Castellers de Rubí, a més de la colla 
de Castellers de Castellar, els Laietans de Gra-
menet i la colla Jove de Vilafranca, que havien 
de participar en la diada han fet un original 
audiovisual on, entre altres, fan construcci-
ons similars a castells humans amb tot tipus 
d’objectes.

Les escoles Pau Casals i 
Maria Montessori han estat 
reconegudes cadascuna 
amb un Premi Baldiri Reixac. 
Es tracta d’uns guardons 
que reconeixen els pro-
jectes educatius singulars 
que aporten solucions i 
respostes als reptes actuals 
de l’ensenyament.

En el cas de l’escola Pau 
Casals, el guardó ha estat 
en la categoria d’Experièn-
cies. El Pau Casals té una 
aliança amb la Filmoteca 
de Catalunya en el marc del 
programa Aliances Magnet 
i duu a terme un projecte 
educatiu amb el cinema 
com a eix conductor. Al Na-
dal, els alumnes de l’escola 
van realitzar el curtmetrat-
ge ‘Un conte de Nadal de 
Charles Dickens’, un treball 
que ara ha estat guardonat 
amb el Premi Baldiri Reixac. 
El premi té una dotació eco-
nòmica de 500 euros.

Per la seva banda, l’es-

cola Maria Montessori ha 
estat guardonada amb el 
Premi Baldiri Reixac en la 
categoria d’escola. El premi 
té una dotació econòmica 
de 3.000 euros i el centre 
educatiu també rebrà una 
placa de reconeixement i 
una versió digital del pre-
mi. A més, dos docents de 
l’escola podran participar 
de forma gratuïta en la 
‘Formació en pedagogies 
artístiques 2020’.

L’escola Maria Montes-
sori també forma part del 
projecte Aliances Magnet, 
i, en el seu cas, la vinculació 
és amb la Fundació CIM de 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya i desenvolupa 
projectes relacionats amb la 
tecnologia i el món digital.

Els premis Baldiri Rei-
xac són una iniciativa de 
la Fundació Carulla, amb 
el suport de la Generalitat 
i la Universitat Oberta de 
Catalunya. / DdR

Les escoles Pau casals i Maria 
Montessori, guardonades amb un 
Premi Baldiri Reixac 

cal concertar trucant al 93 
588 70 00 extensió 45 00 o 
al correu electrònic ome@
ajrubi.cat. Les persones 
amb cita prèvia hauran de 
portar mascareta i el seu 

propi bolígraf.

Preinscripció a edRa
L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí també ha obert el 
termini per la inscripció a 

L’Oficina Municipal d’Escolarització assessora les famílies en el procés de preinscripció. / ajuntament
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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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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

Fotograma del curtmetratge. / cedida

imatge d’arxiu de l’escola Maria Montessori de Rubí. / cedida Fotograma del vídeo. / cedida
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Sr. chen i Diego Diec enceten un 
cicle de vermuts musicals al centre 
Rubinenc d’Alternatives Culturals

Cartell promocional de l’activitat.

Rubí Jove organitza diverses 
activitats a través del seu 
instagram

ReDAcció

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives 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 dissab-
tes durant les properes nou 

el recongegut músic rubinenc Sr. chen arrencarà el cicle de vermuts musicals virtuals al cRAc. / cedida

setmanes, el que suposa 9 
concerts i 9 sessions de DJ 
per gaudir dels artistes, del 
vermut i de la ‘cibercompa-
nyia’, 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 Mamar-
rachas, el grup impulsor de 
l’esdeveniment.

Els vermuts funciona-
ran amb un sistema de 
taquilla inversa per tal que 

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

ReDAcció

Fins al 19 de juny, Rubí 
Jove organitza una nova 
edició del programa d’acti-
vitats ‘La primavera la sang 
altera’, a través del qual 
de forma anual promou 
coneixements, hàbits i con-
ductes que contribueixen a 
millorar la salut dels joves 
de la ciutat.

El confinament ha obli-
gat 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 pan-
talles i Internet i els hàbits 
saludables en l’àmbit de 
l’alimentació, l’esport i la 
higiene personal. Durant 

els dies que duri la pro-
gramació, 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’as-
sessorament i orientació 
formativa. També organitza 
videoconferències amb usu-
aris per realitzar diferents 
activitats.
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Obrir el pont 
del Carrer Sant Joan

Rubí un any després de la 
polèmica pel centre de menors

IGNASI MIR
ENGINYER DE CAMINS I 
ENGINYER INDUSTRIAL

Sense cap dubte, la proposta 
més interessant respecte els 
canvis en la mobilitat provo-
cats per la COVID-19 a Rubí 
ha estat la feta per l’Alterna-
tiva d’Unitat Popular dilluns 
passat. Em refereixo al tall 
de trànsit parcial o total en 
algunes vies de la ciutat. És 
una proposta raonable, econò-
mica, similar a les que s’estan 
fent en altres ciutats i que es 
basa en dades tècniques apor-
tades pel mateix Ajuntament 
de Rubí (flux de vianants en 
cada carrer segons el Pla de 
mobilitat).

D’entre totes les mesures 
n’hi ha una que em sem-
bla especialment important, 
l’alliberament de la meitat de 
la calçada del pont del c/Sant 

ROGER CUARTIELLES
MEMBRE DE RUBÍ ACULL

Ja han passat 365 dies des que 
vam saber que la Generalitat es 
plantejava instal·lar un centre 
de menors migrants a Rubí. La 
decisió va despertar tot tipus 
de reaccions, tant socials com 
polítiques, sobretot coincidint 
amb la campanya de les elec-
cions municipals. Però entre 
tant soroll molts rubinencs i 
rubinenques també van ex-
pressar la voluntat acollidora 
de la localitat en una manifes-
tació massiva pels carrers del 
municipi.

Un any després sabem que 
el centre de menors finalment 
no es construirà com s’havia 
previst i que la Generalitat 
i l’Ajuntament han acordat 
que l’Hotel Terranova es con-
verteixi en un recinte per a 
adolescents embarassades en 
situació vulnerable. També 
sabem que s’acolliran joves 
estrangers d’entre 16 i 21 anys 
en diferents pisos repartits per 
la ciutat.

Desconeixem en quin punt 
es troben les gestions per fer-
ho possible, ni tampoc si final-
ment amb la pandèmia viscuda 
el projecte es farà realitat o 
quedarà en un calaix. Però 
si alguna cosa hem après en 
aquests darrers 365 dies és que 
la pandèmia del coronavirus 
encara ha fet més vulnerables 
aquells que ja ho eren com és 
el cas de les persones refugia-
des i migrants.

Per a moltes d’elles l’accés 
a la sanitat pública és tota una 

Joan, fins ara ocupada per una 
obra que està totalment para-
da. A l’Ajuntament també li 
deu haver agradat la proposta 
i ja la va aplicar divendres. 
Cada dia passen per aquest 
pont més de 3.000 vianants al 
dia i en ple desconfinament hi 
havia pas de només dos metres 
d’ample.

Caldria anar més enllà i 
revisar el mateix disseny de 
l’obra. Ja abans de la COVID, 
el retard de les obres era més 
que evident. Una obra que ha-
via de finalitzar a finals d’abril, 
quan va arribar el coronavirus 
no havia arribat ni a la meitat 
de la seva execució. La ma-
teixa AUP i alguns tècnics 
independents vam proposar 
que durant un temps de prova 
es deixés el pont en un sentit 
(sentit centre) i s’analitzés 
com això afectava la mobilitat 
de trànsit rodat (cotxes), ja que 

odissea en no tenir padró o 
targeta sanitària. La seva si-
tuació sovint també els obliga 
a treballar dins l’economia 
submergida, sense cap tipus 
d’ajuda econòmica en cas de 
quedar-se sense feina, i a viure 
en habitacions compartides en 
què és pràcticament impossi-
ble mantenir les distàncies de 
seguretat. A més, en no tenir 
un contracte laboral d’un any 
tampoc poden aconseguir els 
papers. En fi, és un peix que 
es mossega constantment la 
cua.

Per això, després d’un 
any de la polèmica pel centre 
de menors cal reivindicar que 
acollir és més imprescindible 
que mai, però no només amb 
espais, sinó també amb polí-
tiques. Per exemple, facilitar 
l’empadronament i flexibilit-
zar els requisits del reglament 
de la Llei d’Estrangeria són 
aspectes fonamentals que les 
administracions no poden dei-
xar de banda. Hi ha municipis 
que per sort ja han començat 
a treballar en aquesta línia i 
esperem que Rubí no en sigui 

el baix impacte del tall en sen-
tit urbanitzacions era més que 
evident. Les previsions, les 
dades de trànsits de vehicles 
i la situació actual augmen-
ten els avals a posar a prova 
aquesta possibilitat. Amb un 
dels carrils de la calçada per a 
vianants i bicicletes, la caríssi-
ma ampliació de la vorera del 
pont ja no tindria sentit.

Si el resultat durant els 
pròxims mesos fos positiu, 
l’Ajuntament podria dedicar 
els diners de l’obra a altres 
actuacions o, fins i tot, a me-
sures per fer front a la crisi 
actual. A més, el pont estaria 
alliberat en un dels sentits del 
trànsit el setembre. En cas 
contrari, és més que probable 
que fem les primeres setma-
nes o mesos del curs escolar 
amb el pont del c/Sant Joan 
totalment tallat al trànsit. 
Mala peça al teler.

una excepció.
Amb la pandèmia ens hem 

sentit vulnerables com a socie-
tat, ens hem pogut imaginar el 
patiment que genera no poder 
veure presencialment als qui 
estimes o patir per l’estat de 
salut de les persones de l’en-
torn. Són preocupacions que 
malauradament formen part 
del dia a dia de moltes persones 
refugiades i migrants que, per 
sobreviure, han d’abandonar el 
seu país d’origen i allunyar-se 
de l’entorn que estimen.

Si fa un any cridàvem 
plegades pels carrers de Rubí 
que volíem acollir i que el 
municipi estava preparat per 
fer-ho, 365 dies després no 
ens en podem desdir ni quedar-
nos de braços plegats. Hem 
de seguir exigint a les admi-
nistracions que l’acolliment 
continua sent imprescindible 
perquè cap persona quedi 
enrere. Totes ens mereixem un 
futur millor i una vida digna, i 
només fent-nos costat podrem 
aconseguir-ho.

Ningú pot quedar a la 
intempèrie.

El pont del carrer Sant Joan fa mesos que és en obres. / Arxiu

Manifestants donant suport als menors migrants. / Anna Tisora

L ’Ajuntament ha fet pública una en-
questa 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 robato-
ris 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 sufi cients 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-

postes sobre la taula. L’alcaldessa va reconèixer 
durant la presentació de l’estudi que l’ampliació 
de l’illa de vianants i l’increment d’algunes 
voreres al centre ha comportat l’eliminació de 
prop d’una setantena de places d’aparcament. 
No obstant això, també cal considerar que 
poques ciutats de la mida de Rubí tenen dos 
aparcaments tan grans i tan propers al centre, 
com és el cas de l’Escardívol i del Rubí+D. En 
tot cas, seria interessant qüestionar els usos que 
els ciutadans fan d’aquests aparcaments i valorar 
la conveniència o no d’augmentar la zona taronja 
perquè hi hagi una major rotació de vehicles i 
evitar que les grans zones per aparcar acabin 

sent l’aparcament particular d’uns pocs. A més, 
cal tenir en compte que Rubí haurà de seguir 
eliminant places d’aparcament al centre, perquè 
hi ha voreres que no compleixen la normativa i 
en el cas d’algunes és evident que això suposa un 
problema de seguretat i accessibilitat.

La tercera qüestió que més preocupa els 
habitants de Rubí és la neteja de la ciutat, mo-
tiu pel qual la ciutadania fa moltes queixes, en 
especial a través de les xarxes socials i els mitjans 
de comunicació. Rubí no és una ciutat neta per 
múltiples raons, encara que fonamentalment 
en destacaríem dos. La primera i més impor-
tant és per l’elevat nombre de fets incívics que 
hi ha la ciutat. La segona per la caducitat del 
contracte del servei de neteja i manteniment 
d’espais públics, un servei que cal actualitzar per 
donar una millor cobertura a tota la ciutat. En 
qualsevol cas, aquests són alguns dels problemes 
que preocupen els rubinencs i dels quals cal 
prendre nota.

Preocupacions
EDITORIAL
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Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                  23 de gener

Gloria_Mtnz_Nrt @holafl or_
Aquí deixo foto d zona verda d 
Sant Muç M’agradaria q també 
pinteu els bancs, això signifi caria 
q en ti ndríem, després d’anys 
esperant un parc infanti l.
Però si veieu q és massa feina, 
ens conformem amb la neteja d 
la brossa q va arrossegar la pluja 
el 15 Novembre.
#rubicity

A Dolors Mumany
Fa pocs dies, al vostre diari, vaig llegir la 
notícia que el Casal de la Gent Gran havia 
homenatjat la Sra. Dolors Mumany i jo me 
n’alegro molt i des d’aquí  volia aprofi tar per 
felicitar-la i explicar-vos el perquè.

Fa molts anys, ella havia estat la meva 
mestra de català a l’escola Regina Carmeli 
i després de tants anys i tants moments 
compartits, segueix sent la meva ‘Srta. Lola’, 
la persona que em va fer estimar les lletres, 
la que em permetia entregar redaccions de 
tres fulls (encara que el màxim fos de mig), 
la que m’escoltava i em recordava que tenia 
una habilitat especial per saber traslladar el 
que sentia quan escrivia i la que m’explicava 
coses del Rubí agrícola quan vaig necessitar 
el seu testimoni per un llibre que vaig escriure 
sobre la vinya.

La Lola sempre ha estat una dona 
valenta i emprenedora, activa i xerraire i molt 
presumida. Ha gaudit fent excursions amb la 
gent del Casal, escrivint editorials pel butlletí, 

repassant escrits de la gent i despatxant a la 
botiga que el seu marit, el  Domènec Rossell, 
tenia al carrer Méndez Núñez i que ara porta 
el seu fi ll Òscar. Va ser de les primeres mestres 
de català a Rubí i va ensenyar-lo sempre amb 
molta estima i paciència. Animava a l’alumnat 
a participar en els Jocs Florant amb algun 
escrit original. També treia el geni i renyava 
quan ho mereixíem, però molt poques vegades 
perquè, no és per dir-ho, érem una classe que 
no creava problemes i gairebé cinquanta anys 
més tard, aquelles nenes del setanta, encara 
seguim mantenint contacte i quedant.

Em permeto doncs, felicitar-la per aquest 
merescut reconeixement i li trasllado la meva 
sincera admiració, tant per considerar-la la 
millor mestra que he tingut, com per ser una 
persona que malgrat les adversitats de la vida, 
sempre ha tirat endavant amb força i coratge. 
I és així, d’aquesta manera tan senzilla, com 
algunes persones, amb el seu tarannà, deixen 
tan bons records. Una abraçada.

Núria Julià Fosas

Encanto
Hace unos días, Pedro Sánchez, presidente 
del gobierno español, decía que el desencanto 
social, de alguna manera, había auspiciado la 
aparición de VOX, formación política ultra. 
Puede que así haya sucedido; pero, ¿por qué ha 
ocurrido el desencanto? ¿Qué ha acaecido para 
que el encanto haya desaparecido? Es posible 
que haya más de una razón, pero creo que, 
sobre todo, los numerosos casos de corrupción 
en los que se han visto involucrados políticos 
y grupos de distinta ideología. 

Si los ciudadanos se sienten decepcionados 
es lógico que miren alrededor. Tienen que 
pasar muchas cosas para que la confi anza 
perdida se torne, otra vez, en interés y 
atracción por la cosa pública.

Jesús García

Ramblas que no son ramblas
Se le da el nombre de Rambla a aquel paseo 
central por donde pasean los viandantes 
y tanto a su izquierda como a su derecha 

transitan vehículos. En Terrassa, por ejemplo, 
la Rambla d’Egara, es una verdadera Rambla, 
ya que los peatones circulan por medio y los 
vehículos por los lados; pero en cambio, en 
Sabadell, existe su famosa Rambla, pero de 
Rambla sólo tiene el nombre, ya que los 
coches transitan por medio, y los peatones 
por ambos lados, como en cualquier calle o 
avenida. Y en Sant Cugat del Vallès ocurre lo 
mismo que en Sabadell, ya que en sus famosas 
Rambla del Celler y Rambla Ribatallada, los 
viandantes pasean por los lados y los vehículos 
por medio.

En Rubí, el ejemplo más claro de Rambla 
lo tenemos en la avenida de l’Estatut frente 
al parc de Ca n’Oriol, que fue inaugurada 
cuando un servidor era concejal y la alcaldesa 
de Rubí era Núria Buenaventura.

No se le puede dar el nombre de Rambla 
a sucedáneos que verdaderamente no lo son, 
por eso, las comisiones del nomenclátor de los 
municipios deberían prestar más atención.

José Antonio Ávila

“Reiniciar el sistema” amb l’exemple
ALTERNATIVA D’UNITAT 
POPULAR

En el context de la crisi social 
i econòmica que ha generat 
i generarà la pandèmia de 
la COVID-19 (gent a l’atur, 
amb un ERTO, o que no podrà 
reobrir el negoci en molt de 
temps o potser mai més), el 
passat 7 de maig l’Alterna-
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’Ajun-
tament de Rubí, així com la 
reducció de partides destina-
des 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-

tre Pla de Treball 2020-2023 
tenim una proposta encara 
més radical. En canvi, el 
govern, format pel PSC i En 
Comú-Podem, hi va votar en 
contra.

Anem a fer números, però 
primer recordem que un dels 
resultats de l’acord de govern 
de l’any 2019 entre PSC 
i En Comú-Podem va ser 
l’increment de retribucions 
dels càrrecs electes i de con-
fiança. 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 2015-
2019) 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 propos-
ta 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/qui-
som-2/economia-interna-i-re-
tribucions/). 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 munici-
pals 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 munici-
pal 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 re-
gidores, 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 de-
mostrar ni experiència ni qua-
lificacions, 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 repre-
sentants 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 dema-
gògia, 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’exem-
ple. Cal treball, voluntat de 
servei, de diàleg, de transfor-
mació. 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, conti-
nuar 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.
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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 Regula-
ció Temporal d’Ocupació 
(ERTO) coincidint amb l’atu-
rada de l’activitat econòmi-
ca pel coronavirus, segons 
les dades de l’Observatori 
del Treball. Aquest tanca-
ment 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 al-
tres causes.

Rubí és la quarta ciutat 
més afectada pels ERTO 
del Vallès Occidental. Ter-
rassa és el municipi amb 
més afectació, amb 2.241 
expedients presentats que 
afecten 17.361 treballa-
dors. A Sabadell, 2.306 
empreses han presentat 
un ERTO que afecta 14.658 
empleats i a Sant Cugat, 

s’han presentat 1.116 ex-
pedients que han afectat 
9.506 treballadors.

Pel que fa al conjunt de 
la comarca, ja s’han pre-
sentat 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 treba-
lladors en ERTO després del 
Barcelonès. L’activitat econòmica s’ha vist aturada pel coronavirus. / Arxiu

‘Àpats a domicili’ per a 
persones grans vulnerables

REDAcció

Coincidint amb l’estat d’alar-
ma 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 adequa-
des condicions de qualitat i 
higiene, per tal que puguin 
tenir cobertes les seves 
necessitats nutricionals i 
puguin romandre a casa 
per evitar contagis de co-
ronavirus.

Àpats a domicili s’adreça 
a persones majors de 65 
anys o adultes amb discapa-
citat, 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 trac-
ta de dinars de migdia que 

es distribueixen de dilluns 
a diumenge, tot i que en 
alguns casos de gran neces-
sitat també s’han repartit 
sopars.

L’Ajuntament ha con-
tractat d’urgència Campos 
Estela perquè proveeixi el 
menjar, aprofitant que l’em-
presa 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 ex-
plicat que “amb la irrupció 
de la Covid-19, els Serveis 
Socials s’han trobat amb 
noves casuístiques que ca-
lia 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”.

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