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El Departament de Salut de la Generalitat està valorant
transferir gent gran de residències a l’Hospital General
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Les administracions anu
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El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp
- El Mercat Municipal continua obert amb l’horari
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures
per prevenir els contagis, com ara la utilització de
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel
desinfectant els taulells.

Ta
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La taxa de contagis de coronavirus a Rubí,
una de les més baixes de la comarca
Redacció

A Rubí, segons les darreres
dades del Departament de
Salut, hi ha confirmats 323
casos de positius de COVID19, el que significa que hi
ha 417 positius per cada
100.000 habitants.
Aquesta xifra és més
baixa que molts dels municipis del Vallès Occidental,
especialment dels municipis amb més incidència
del virus per cada 100.000
habitants, com Sant Llorenç
(3.919), Sant Quirze (1.097)
o Ullastrell (860), però també de la majoria de ciutats
de la comarca, com Sabadell
(594), Cerdanyola (592) i
Terrassa (451). Sant Cugat,
en canvi, té una incidència
menor, amb una taxa de
380. Pel que fa als municipis
amb menys percentatge de
contagis, hi ha Sentmenat
(231) i Polinyà (295) i Gallifa
destaca perquè no té cap
cas registrat. A Catalunya, la
mitjana és de 454 contagis
per cada 100.000 habitants,
una xifra superior a la de

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Rubí.
Pel que fa al nombre
absolut de persones amb
COVID-19, els municipis
amb més positius són també els que tenen més població: Sabadell (1.268),
Terrassa (999), Sant Cugat
(346), Cerdanyola (340) i
Rubí (323). A tot Catalunya,
hi ha actualment 36.506
casos confirmats de coro-

navirus. Ni la Generalitat
ni l’Ajuntament ofereixen
dades sobre el nombre de
defuncions a la ciutat de
Rubí provocades pel coronavirus, així com tampoc del
nombre de rubinencs que
han estat donats d’alta.
Les úniques dades facilitades són en el conjunt
del territori: fins ara hi ha
hagut un total de 39.375

casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya
confirmats per una prova diagnòstica i hi ha un total de
55.457 casos possibles d’infecció de coronavirus. Del
total de casos acumulats,
fins ara han mort amb la
Covid-19 un total de 3.855
persones i s’han comptabilitzat un total de 17.297
altes hospitalàries.
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Tendència a la baixa del
coronavirus als hospitals
de referència dels rubinencs
- L’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i l’Hospital de
Terrassa, els dos centres hospitalaris de referència a la
nostra ciutat, estan registrant aquests últims dies, des de
dimarts i fins aquest dijous, un lleuger descens pel que fa
als casos actius de coronavirus, als pacients ingressats i al
nombre de malalts traslladats a la Unitat de Cures Intensives
(UCI) que atenen en les seves instal·lacions.
- Entre els dos hospitals atenen 681 casos, pel que per
primer cop des del 31 de març, la xifra se situa per sota dels
700 infectats. A més, el nombre de pacients hospitalitzats
descendeix fins als 462. D’aquests, 49 es troben a la Unitat
de Cures Intensives, el que suposa també una reducció del
nombre de pacients, ja que fins ara aquesta xifra sempre
havia estat superior a la cinquantena.
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Campanya de donació de sang a Rubí
entre el 19 i el 21 d’abril
- Una unitat del Banc de Sang i Teixits s’instal·larà entre el
19 i el 21 d’abril a La Sala per tal que totes les persones que
ho vulguin puguin donar sang. Durant aquesta epidèmia, la
freqüència de les donacions de sang ha caigut a causa del
confinament i el Banc de Sang i Teixits està duent una campanya per aconseguir més donacions durant aquests dies.
- A Rubí, es faran extraccions de sang aquests tres dies de
9.30 h a 14.30 h. A més, el 20 d’abril també es podrà anar
a la tarda, de 17 h a 20.30 h. Per donar sang, a diferència
d’altres ocasions, caldrà reservar prèviament a través del
web donarsang.gencat.cat, per tal d’evitar esperes a l’espai
de donació i incrementar la seguretat. Es prendran totes les
mesures sanitàries adequades.
- Les donacions de sang són necessàries per a tractaments
com el càncer, accidents o parts. Cal recordar que la COVID19 no es pot transmetre per la sang i, per tant, el procés de
donació i transfusió es fa amb la seguretat habitual.

Un centenar de persones participen
en el Concurs Confinament de
fotografia
- El Grup Fotogràfic El Gra ha organitzat un concurs fotogràfic
amb el confinament com a tema principal. En total, han
participat 98 persones, que han enviat les seves imatges i
que ara es podran veure a la pàgina de Facebook de l’entitat
rubinenca.
- La votació popular es farà directament entrant a la pàgina
de Facebook de l’entitat i clicant al botó ‘M’agrada’ de la
fotografia. Cada usuari podrà votar un màxim de cinc fotografies. Les votacions ja estan obertes i es tancaran el 19
d’abril a la mitjanit, quan es farà el recompte i es donaran
a conèixer els noms dels 10 guanyadors.
- Entre les fotografies presentades, hi ha de temàtiques
molt diverses, que van des d’imatges quotidianes fins a
fotografies artístiques, en un gran ventall d’estils i tècniques
diferents.

L’entitat Frater-Nadal augmenta un 11%
l’entrega d’aliments a persones vulnerables
Redacció

L’entitat rubinenca FraterNadal s’encarrega, juntament amb altres associacions locals, d’entregar
aliments a les persones més
vulnerables de la ciutat.
Abans de l’inici de la crisi
sanitària, l’entitat lliurava
aliments a 1.150 persones,
una xifra que ha augmentat
ara fins a les 1.555 persones,
el que suposa un 11% més
de gent que ara necessita
aquest servei d’assistència
alimentària.
“Hem tingut un augment
substancial de famílies que
demanen ajuda i hem pogut
fer-hi front fonamentalment pel Banc d’Aliments”,
ha explicat Jordi Ibiza, de
Frater-Nadal, que també ha
afegit que estan repartint
menjar preparat específicament destinat a “gent gran
i infants” que es troben en
situació de risc.
Frater-Nadal reparteix
aliments a les famílies vulnerables cada dijous des
del seu magatzem, situat

L’entitat ha registrat un augment substancial de famílies que demanen ajut alimentari. / Arxiu

al Doctor Gimbernat, però
aquests darrers dies fins i
tot ha de fer algun repartiment fora d’aquest horari per famílies que tenen
necessitats urgents i que
venen derivades de Serveis
Socials de l’Ajuntament:
“Cada setmana tenim gent
nova”.
El repartiment s’ha po-

gut continuar fent tots els
dijous gràcies a la trentena
de voluntaris de l’entitat
que han decidit assumir els
riscos del contagi per poder
ajudar a aquestes persones:
“Sense ells no ho hauríem
pogut fer, vull agrair-los el
seu ajut per poder seguir
l’activitat, poder continuar
donant aquests aliments a

les famílies que els necessiten”, ha explicat Ibiza.
El repartiment es fa amb
material de protecció i seguin totes les indicacions
sanitàries. Per prevenció,
hi ha tres voluntaris que
no estan participant, ja que
es tracta de persones que
formen part de col·lectius
de risc.

Protecció Civil reparteix mascaretes a l’estació
de Rubí dels Ferrocarrils de la Generalitat
Redacció

Milers de treballadors han
hagut de tornar aquest dimarts a la feina després que
el govern de l’estat, presidit
per Pedro Sánchez, aixequés
dilluns les restriccions d’activitat per a les empreses que
no són de serveis essencials.
Això sí, la tornada s’havia de
fer amb mascareta i garantint les mesures de prevenció als centres de treball.
Com que dilluns va ser
festiu, Dilluns de Pasqua, els
rubinencs i les rubinenques
que dimarts al matí havien
de retornar als seus llocs
de feina i van fer servir els
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) per dirigir-se al treball van poder
agafar una de les més d’un
milió de mascaretes que el
govern espanyol ha enviat a
Catalunya.
A Rubí, el repartiment es
va fer únicament a l’estació
de FGC i va anar a càrrec
de voluntaris de Protecció
Civil, amb el suport de la
Policia Local i els Mossos

Protecció Civil, repartint mascaretes entre els passatgers a l’estació de FGC. / Facebook Ajuntament

d’Esquadra. L’estació de
Renfe es va descartar per
la seva baixa afluència de
passatgers. L’entrega d’una

mascareta per persona va
arrencar a les 6.30 h i va
finalitzar al voltant de les 12
h. Dimecres es van tornar

a repartir. En total, entre
els dos dies, s’han repartit
2.000 mascaretes entre els
usuaris i usuàries dels FGC.
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La Diada de Sant Jordi es trasllada
al pròxim 23 de juliol
Redacció

El Gremi de Floristes i la
Cambra de Llibreters han
acordat celebrar la festa
de Sant Jordi el pròxim 23
de juliol. La diada, la més
popular i multitudinària
conjuntament amb la de
l’Onze de Setembre, s’havia
de celebrar el proper 23
d’abril, però a mitjans de
març ja es va prendre la decisió d’ajornar-la per la crisi
sanitària generada per la
pandèmia del coronavirus.
La nova data triada s’ha
buscat expressament per
tal que sigui abans de les
vacances d’estiu i el màxim
nombre de catalans puguin
gaudir-ne abans de marxar
de vacances.
De moment, doncs, les
imatges de les riuades de
gent a la recerca d’un llibre
i d’una rosa, remenant entre les múltiples parades de
llibres i roses, no es podran
repetir per evitar la propagació de la Covid-19.
Llibres i roses
El gremi llibreter és un dels
grans sectors afectats per
la crisi, ja que les llibreries
han hagut de tancar per
les mesures decretades
per l’estat d’alarma. Moltes d’aquestes llibreries
tancades s’han sumat a la
iniciativa Llibreries Obertes, entre elles, els establi-

ments rubinencs el Racó
del Llibre, l’Ombra i l’Espai
de Llibres, Lectors, al tren!.
Es tracta d’una iniciativa
que pretén continuar amb
la venda de llibres, ja sigui
portant les compres als
domicilis o bé reservant els
llibres per quan els establiments tornin a obrir.
D’altra banda, els llibreters també tenen previst fer
activitats en línia al voltant
del 23 d’abril. La intenció
del gremi de llibreters és fer
un Sant Jordi virtual amb
molta activitat a les xarxes
socials. El Racó del Llibre,
per exemple, ja fa alguns
dies que va començar a fer
sortejos i audiovisuals amb
recomanacions literàries.
Pel que fa als editors
independents, han impulsat la campanya #DesconfinemElsLlibres i demanen
a la ciutadania que compri
llibres per internet durant
el confinament per evitar la
crisi d’un sector que abans
del tancament obligat ja
estava al límit.
Respecte a les roses, les
altres grans protagonistes
de la Diada, el Gremi de
Floristes de Catalunya ha
impulsat la campanya #rosadesantjordiacasa amb la
qual volen possibilitar que
tot aquell que vulgui comprar i enviar una rosa a Sant
Jordi pugui fer-ho malgrat
l’estat d’alarma decretat

Limitació dels horaris d’apertura dels
establiments fins a les 21 h
Redacció

L’Ajuntament ha limitat l’horari de funcionament del
comerç al detall d’alimentació a Rubí. El text estableix
que com a màxim aquests
establiments podran obrir
fins a les 21 h. La mesura es
pren en el marc de l’estat
d’alarma decretat pel Govern central amb motiu de
la crisi sanitària ocasionada
pel coronavirus i té com a
objectiu reduir la presència
de persones i vehicles al
carrer a partir d’aquesta
hora.
La Policia Local ha detectat nombroses incidències i queixes ciutadanes
relacionades amb l’obertura
d’establiments comercials al
detall en horaris que no es
consideren essencials per a

l’abastament d’aliments a
la població. Al voltant d’alguns d’aquests establiments
s’han detectat incidències i
desplaçaments d’un major
nombre de persones que
en altres zones similars de
la ciutat.
Els veïns i veïnes justifiquen els desplaçaments manifestant que s’adrecen als
comerços que estan oberts.
A través de la limitació horària dels establiments es facilitarà la tasca policial, ja que
la circulació de persones i
vehicles hauria de ser pràcticament inexistent a partir
de les 21 h. Així, millorarà
la capacitat del torn de nit
dels cossos de seguretat per
a dur a terme les tasques de
control i vigilància ordinària,
en l’àmbit de la seguretat
ciutadana.

pel coronavirus, mantenint
així la tradició.
En els últims anys s’han
venut una mitjana de set
milions de roses, mentre
que les previsions per a
aquest 2020 són aconseguir unes 300.000 roses
venudes, la qual cosa no
arriba ni al 5% de les vendes habituals, ha informat
el gremi en un comunicat
aquest dimarts.

A Rubí, la plaça del Doctor Guardiet s’omplia de paradetes de llibres i roses per Sant Jordi. / Arxiu
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A rt i c l e s d ’O p i n i ó
SANDRA CASAS, REGIDORA D’ERC

El confinament et pot canviar en una tarda

Els primers dies del confinament són els més complicats. De cop la teva llibertat
queda reduïda a quatre
parets. Tenim la sort que
vivim en un pis que té balcó
al davant i al darrere: la part
de davant dóna al carrer
i la part de darrere a un
gran espai molt lluminós on
s’ajunten els diferents patis
de les primeres plantes.
Els primers dies són ben
estranys, amb un nen de 5
anys necessites omplir les
hores: ara fem números, ara
fem lletres, ara dibuixem,
ara ballem..., etc.
A més a més, sobresaturats d’informació, on
les xarxes i les aplicacions
de missatgeria instantània
van bombardejant constantment amb idees, propostes, notícies falses...
També sobresaturats de
virtualitat: reunions per la
feina, amb amics, inventant-nos noves formes de

Sandra Casas és regidora d'Esquerra. / Arxiu

fer sopars. Després has de
desenvolupar una capacitat
logística que implica simplificar la compra del menjar
amb un llistat de menús
diaris d’esmorzars, dinars,
berenars i sopars per tal

de sortir al carrer el mínim
indispensable. Tot plegat,
realment estressant.
Ta m b é s ’ h i s u m a
l’estranya sensació temporal. Van passant els dies,
les setmanes... No saps

el que tens fins que realment ho trobes a faltar.
El teu dia a dia, les teves
rutines, la teva vida, en
definitiva. Certament, les
videotrucades ajuden a
passar aquests moments, ja
que pots “veure” els pares,
germanes, amics...
Aquesta és la realitat
que estem vivint, la de la
Covid-19, una angoixa que
s’incrementa quan, a més a
més, tens pares grans amb
malalties cròniques. Les notícies que escoltes d’aquest
virus violent que està afectant tantes famílies i l’efecte
dramàtic de la mort, sense
poder-te acomiadar dels
teus, realment horrible,
inhumà.
Entrem a la quarta setmana d’aquest confinament
però en una tarda tot canvia. La doctora de capçalera
em fa una trucada telefònica per comunicar-me que
ha d’ingressar el meu pare

a l’Hospital de Sant Pau
per una pneumònia, ell ja
feia dies que arrossegava
un refredat, amb febre no
molt alta. La seva metge
i l’assistenta social havien
estat fent un seguiment
diari per saber l’evolució
d’aquest refredat i al mateix
temps de l’estat de la meva
mare que té el grau de dependència i és pacient d’alt
risc. Tots dos resulten positius al test de coronavirus.
És llavors quan s’incrementa
l’angoixa i la impotència
sabent que els teus pares
estan sols ingressats a un
Hospital a Barcelona, on no
pots anar a veure’ls.
Anímicament és complicat de gestionar i et fa pensar molt i molt.... Ara mateix
em considero una privilegiada, tot i que els meus pares
estan hospitalitzats, estan
estables i evolucionen favorablement. Sembla que no
ens ha afectat la part més

agressiva de la Covid-19,
l’atzar d’un virus poc conegut. Sé que encara haurem
d’estar més dies confinats,
l’estat d’alarma continua,
però els petons i les abraçades virtuals són cada cop
més reals i ens ajuden a
anar passant els dies, tot i
que el confinament et pot
canviar en una tarda.
Pel que fa a la sanitat
pública, és evident que
les retallades que ha patit
aquest sector i l’efecte de la
pandèmia en la crisi global
han demostrat la vulnerabilitat a què estem sotmesos
políticament i socialment
quan prenem certes decisions. No vull acabar sense
donar les gràcies a tots
els sanitaris i sanitàries, al
voluntariat, a tothom que
està ajudant que aquest
confinament sigui el més
efectiu possible, l’esforç
està donant bons resultats,
ens en sortirem.

Pau Navarro, regidor de Memòria Històrica

Neus Català i Pallejà: lliçons de vida a un any de la seva mort
Dilluns va fer un any de la
mort de la Neus Català i
Pallejà. Per moments sembla que fos ahir i en altres
moments sembla que 365
dies d’aquest darrer any
han estat més llargs de
l’habitual.
Aquest darrer any, des
de la seva mort, ha estat un
continu degoteig de notícies
sobre homenatges i reconeixements, tal com mereix
el seu record i la seva vida.
Un any on moltes ciutats i
pobles han dedicat carrers,
places, fins i tot instituts al
seu nom i a allò que ella
representa: la dignitat de
les persones, la lluita per la
supervivència, la memòria
històrica d’allò que no hem
d’oblidar per no repetir, la
lluita antifeixista, la lluita
pel reconeixement a les
dones en una part fosca de
la història d’Europa. Rubí no
es quedarà enrere, tindrem
plaça Neus Català i Pallejà
i quelcom més important,
potser: l’agermanament
de la nostra ciutat amb la
seva natal Els Guiamets. Un
agermanament que neix
d’alguna cosa més enllà del

vincle de la Neus amb les
dues poblacions. Neix de les
relacions entre persones, de
compartir històries i abraçades; i generarà més espais
de relació humana i donarà
cabuda al reconeixement a
totes les persones deportades. Farem servir la teva
empenta, Neus, per ser més
fortes en aquesta lluita.
I sí, ha passat un any
ja. I quantes coses també
ens han passat sobre les
que la Neus ens podria dir
quatre coses, una d’aquestes crec que podria ser un
“no heu entès res”. Fins i
tot a mi em costa escriure
aquesta frase pensant en
ella, havent-la sentit dir
que creia en la humanitat
i en la capacitat de l’ésser
humà per fer el bé. Però si
miro amb els seus ulls i veig
l’Europa, i també el món,
on creixen l’extrema dreta i
el feixisme, pateixo per ella
i per la gran decepció que
podria sentir. No, alguna
cosa no estem fent bé quan
tenint referents com ella, i
no l’única, no som capaços
com a societat d’entendre
com és de valuosa la vida

de cada persona que la perd
al fons de la Mediterrània;
de com és de valuosa la
vida de cadascuna de les
persones que estan a camps
de refugiades a qualsevol
indret del món. De com
hem oblidat part del passat
per permetre que l’extrema
dreta torni al poder o a àmbits de poder en aquesta
Europa del segle XXI, perdre
la capacitat crítica i tornar a
abanderar-nos en allò que
no cal ni mastegar. Hem
oblidat com és de valuosa
la vida, la fraternitat entre
els pobles, l’internacionalisme.
Queda però l’esperança
de poder redreçar la situació, com la Neus i les seves
companyes, que no van
perdre aquesta esperança i
van sobreviure, i ho van fer
lluitant per les seves vides i
per les vides de milions de
persones que desconeixien.
Perquè fa un any de la seva
mort, però fa més anys
encara d’aquell moment
en què arriscaven les seves
vides escapant pels Pirineus
per salvar la vida de 180
infants; i fa anys que arris-

Neus Català, durant la inauguració de la biblioteca de l’institut La Serreta, que duu el seu nom. / Arxiu

caven la vida boicotejant
les municions nazis al camp
de Flossenburg, a risc de
perdre la vida assassinades
pels seus captors. I aquesta
hauria de ser una de les
seves lliçons: que fins i tot
en les pitjors condicions
podem fer quelcom en col·
lectiu, recordant Galeano,
persones juntes fent petites
tasques allà on tinguem la
nostra capacitat d’incidèn-

cia, per poder ajudar a crear
un món millor, més just,
més solidari, sense feixisme,
de dones i homes lliures.
Queda clar que no estem sols en aquest món i és
quelcom que estem corroborant en aquest 2020. Potser és aquest confinament
del Covid-19 una oportunitat per veure-ho, de retrobar aquesta esperança
i aquesta lliçó de vida, de

veure que no vivim aliens al
que ens envolta encara que
tanquem els ulls; que sense
garantir els drets universals arreu no som societats
avançades. Perquè segur
que totes tenim els nostres
‘niños de Negrín’ per posar
fora de perill i municions
que boicotejar que faran
d’aquesta humanitat una
societat de persones amb
capacitat per fer el bé.
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Més de 80.000 treballadors
del Vallès Occidental estan
afectats per un ERTO
Redacció

Amb l’aturada de l’activitat
econòmica a conseqüència
de la crisi sanitària generada per la pandèmia del
coronavirus, moltes empreses han presentat Expedients de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO). Fins
aquest dijous, al Vallès
Occidental han presentat
un ERTO 9.528 empreses,
que afecten un total de
83.842 treballadors i treballadores.
La majoria ho han fet
per força major, un total
de 8.918 empreses amb

afectació a 67.670 treballadors, però també hi ha
empreses que han justificat
l’ERTO amb altres causes,
d’aquestes n’hi ha 610 a la
comarca i ha afectat 16.172
empleats.
Les persones afectades
per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació
tenen dret a cobrar el subsidi d’atur sense condicions, és a dir, encara que no
tinguin prou cotització, i es
reincorporaran al seu lloc
de feina amb les mateixes
condicions contractuals
que tenien prèviament a
l’aplicació de l’ERTO.

Els comerciants de Rubí demanen en
un vídeo el suport de la ciutadania
Redacció

El comerç de Rubí és un dels
que pitjor ho està passant
durant aquesta crisi. Moltes
botigues i negocis van haver
de tancar el 13 de març i no
saben quan podran tornar a
obrir els seus comerços.
Davant d’aquesta situació, un grup de comerciants

han volgut demanar el suport de la ciutadania a través
d’un audiovisual, per tal que
quan puguin tornar a obrir
les botigues, els rubinencs
els donin suport fent les
seves compres al comerç
local.
El vídeo ha estat elaborat
per Montse i Freddy de Zona
Green Inmobiliaria.

Imatges curioses del confinament:

Ànecs i un cabirol,
passejant per la ciutat
El confinament de la
ciutadania per la pandèmia
de coronavirus ha deixat
imatges impactants a la
ciutat. Entre aquestes, els
carrers buits, i silenciosos,
parcs sense gent, bars,
comerços i restaurants
tancats i carreteres sense
trànsit. I també ha deixat
imatges insòlites com
diverses espècies animals
passejant lliurement per
espais poc habituals.

Així, fa uns dies, un veí
del passeig de la Riera va
gravar un cabirol saltant
per la Riera de Rubí, mentre
que, al centre, al carrer Lluís
Ribas, una família d’ànecs,
caminava tranquil·lament
per la calçada del carrer en
direcció al carrer Cervantes,
davant la sorpresa dels
pocs vianants que es
trobaven al carrer, un dels
quals va enregistrar un
vídeo. / DdR

La comarca del Vallès
Occidental és la tercera
més afectada després del
Barcelonès i el Baix Llobregat. A Catalunya, els sectors
amb més ERTO són el servei
de menjar i begudes, és a
dir, bars i restaurants, i el
del comerç.

Polígons de Rubí. / Ramon Vilalta - Ajuntament de Rubí
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