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«Mai serà tard per a buscar un món millor i més nou, si en l’obs� nació posem coratge i esperança» - Alfred Tennyson (1809-1892), poeta anglès 
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Creix signifi ca� vament 
el nombre de famílies de la 
ciutat que demanen aliments

Cinquena setmana 
de confi nament

EDICIÓ NOMÉS 

EN DIGITAL



- L’Ajuntament de Rubí ha impulsat una cam-
panya per tal que la ciutadania, especialment 
els infants i joves, facin arribar a la gent gran 
que viu a les residències de la ciutat missatges 
en forma de cartes, dibuixos o altres materials. 
La iniciativa porta per títol ‘Cartes amb cor’ i 
pretén fer més suportable per a la gent gran 
que viu a les residències l’aïllament del confina-
ment, agreujat per la delicada situació de salut 
d’aquest col·lectiu.

- Els missatges es poden fer arribar a través del 
correu electrònic color@ajrubi.cat i el consistori 
s’encarregarà de fer-los arribar a les residències 
Amanecer, Sant Jaume, Els Avets, Primer de 
Maig, El Cel de Rubí i Conxita Valls.
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l’exèrcit torna a Rubí per desinfectar 
les residències de gent gran 

ReDAcció

La Unitat d’Emergències de l’Exèr-
cit (UME) va fer dimecres, per 
segona vegada en quinze dies,  
tasques de neteja i desinfecció a 
les residències de gent gran de 
la ciutat. També està previst que 
facin aquesta feina als accessos 
de l’estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, i dels 
tres centres d’assistència primària 
de Rubí. En total, participen en 
aquestes maniobres de neteja i 
desinfecció una cinquantena de 
militars amb nou vehicles per 
petició de l’Ajuntament de Rubí 
després que el 2 d’abril l’UME ja 
fes treballs de desinfecció a la 
majoria de residències de la ciutat 
i a alguns accessos.

Fa només uns dies, l’alcaldessa 
va acusar la Generalitat de “deixar 
morir els avis” en una carta dirigi-
da a la consellera de Salut, Alba 
Vergés (vegeu notícia adjunta). El 
Departament de Salut ha explicat 
a Diari de Rubí que són conscients 
de la “situació difícil” i que estan 

campanya per fer arribar missatges de suport i ànim a la gent 
gran que està a les residències
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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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ReDAcció

L’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, ha acusat la Generali-
tat de “deixar morir els avis” en 
una carta que va enviar dilluns 
a la consellera de Salut, Alba 
Vergés. En aquest document, la 
màxima responsable municipal 
demana actuacions urgents, com 
ara traslladar als hospitals “les 
persones que ho necessitin i amb 
possibilitat de recuperació” i, si 
això no és viable “medicalitzar les 
residències”.

Martínez diu que la situació 
a les residències de la ciutat 
és “insostenible”, en concret al 
centre El Cel de Rubí. Explica que 
el 30 de març es va sol·licitar al 
Departament de Salut fer proves 
als residents per tal de traslladar a 
un altre espai les persones no con-
tagiades. La resposta va ser que, 
de moment, no es contemplen 
els trasllats i que la situació està 
controlada des dels CAP. L’alcal-
dessa lamenta que la Generalitat 
no ha fet cap acció “contundent” 

per minimitzar el contagi a les 
residències, que “requereix d’ac-
tuacions urgents”.

eRc demana “responsabilitat”
Esquerra Republicana de Catalu-
nya (ERC) de Rubí ha enviat un 
comunicat en el qual demana a 
l’alcaldessa “responsabilitat i ca-
pacitat per resoldre les situacions 
més difícils”. ERC ha mostrat la 
seva preocupació per “aquestes 
paraules tan greus” que atribueix 
al “nerviosisme”. Creuen que ara 
no és el moment de fer “demagò-
gia, ni d’utilitzar la situació per fer 
campanya política. És una situació 
molt delicada i greu i necessitem 
dirigents que es responsabilitzin, 
siguin coherents i que tinguin la 
capacitat de sumar sinergies i 
gestionar la col·laboració amb les 
administracions”. 

D’altra banda, Esquerra apun-
ta que l’enviament de la carta 
coincideix amb el dia que el go-
vern espanyol “envia centenars 
de milers de persones a treballar, 
posant en perill la salut de tots”.

l’alcaldessa acusa la Generalitat de 
“deixar morir els avis” en una carta a 
la consellera de Salut

El Departament de Salut de la Generalitat està valorant 
transferir gent gran de residències a l’Hospital General

Efectius de l’exèrcit durant la primera desinfecció en residències, fa quinze dies. / 
Arxiu Ajuntament-localpres

ReDAcció

La residència de gent gran El Cel 
de Rubí es queixa de la manca 
de suport que tenen de la Gene-
ralitat i denuncien que des que 
va començar la crisi sanitària, el 
Servei d’Emergències Mèdiques 
només s’ha endut dues persones 
a l’hospital, aquest dilluns. La di-
rectora del centre privat, Clàudia 
Maria García, que té prop d’una 
vintena de places públiques, no 
ha volgut donar dades sobre 
quants residents estan afectats 
amb coronavirus ni tampoc so-
bre el nombre de defuncions 
que s’han produït des que es va 

declarar l’epidèmia.
“No som un hospital ni un 

centre sociosanitari, nosaltres es-
tem preparats per tenir cura de la 
gent gran i quan es posen malalts 
truquem a l’ambulància i ells se 
l’enduen per tractar-lo, això ara 
no està passant”, denuncia la 
directora, que ha agraït a l’Ajun-
tament de Rubí el seu suport a 
través de la campanya Gràcies 
Rubí, amb donacions d’equips 
de protecció individual i també 
d’altres objectes, com ara ràdios. 
García també ha mostrat el seu 
agraïment per la col·laboració 
de diverses empreses i gent de 
Rubí.

la residència el cel de Rubí lamenta 
‘el poc suport’ de la Generalitat

valorant si és necessari “millorar 
els circuits d’atenció i si cal tras-
lladar residents d’algun centre de 
Rubí a l’Hospital General”. D’altra 
banda, també han indicat que, tan 
bon punt hi ha “material disponi-
ble, es remet a les residències” 
i que “la decisió del ministeri de 

Sanitat de centralitzar totes les 
compres va suposar un perjudici 
en aquest sentit”.

Ni el Departament de Salut ni 
l’Ajuntament han volgut fer públic 
quin és el nombre de defuncions 
que ha provocat la COVID-19 a les 
residències de la ciutat.
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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 COVID-
19, el que significa que hi 
ha 417 positius per cada 
100.000 habitants.

Aquesta xifra és més 
baixa que molts dels muni-
cipis del Vallès Occidental, 
especialment dels muni-
cipis amb més incidència 
del virus per cada 100.000 
habitants, com Sant Llorenç 
(3.919), Sant Quirze (1.097) 
o Ullastrell (860), però tam-
bé 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 

Rubí.
Pel que fa al nombre 

absolut de persones amb 
COVID-19, els municipis 
amb més positius són tam-
bé els que tenen més po-
blació: 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 coro-
navirus, així com tampoc del 
nombre de rubinencs que 
han estat donats d’alta.

Les úniques dades fa-
cilitades són en el conjunt 
del territori: fins ara hi ha 
hagut un total de 39.375 

Font: Departament de Salut de la Generalitat de catalunya.

casos positius de coronavi-
rus SARS-CoV-2 a Catalunya 
confirmats per una prova di-
agnòstica i hi ha un total de 
55.457 casos possibles d’in-
fecció de coronavirus. Del 
total de casos acumulats, 
fins ara han mort amb la 
Covid-19 un total de 3.855 
persones i s’han compta-
bilitzat un total de 17.297 
altes hospitalàries.

- 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.

tendència a la baixa del
coronavirus als hospitals 
de referència dels rubinencs
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L’entitat Frater-Nadal augmenta un 11%
l’entrega d’aliments a persones vulnerables
ReDAcció

L’entitat rubinenca Frater-
Nadal s’encarrega, junta-
ment amb altres associ-
acions 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 fonamental-
ment pel Banc d’Aliments”, 
ha explicat Jordi Ibiza, de 
Frater-Nadal, que també ha 
afegit que estan repartint 
menjar preparat específica-
ment destinat a “gent gran 
i infants” que es troben en 
situació de risc.

Frater-Nadal reparteix 
aliments a les famílies vul-
nerables cada dijous des 
del seu magatzem, situat 

al Doctor Gimbernat, però 
aquests darrers dies fins i 
tot ha de fer algun repar-
timent fora d’aquest hora-
ri 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 

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

les famílies que els necessi-
ten”, ha explicat Ibiza.

El repartiment es fa amb 
material de protecció i se-
guin 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 di-
marts a la feina després que 
el govern de l’estat, presidit 
per Pedro Sánchez, aixequés 
dilluns les restriccions d’acti-
vitat per a les empreses que 
no són de serveis essencials. 
Això sí, la tornada s’havia de 
fer amb mascareta i garan-
tint les mesures de preven-
ció 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 diri-
gir-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.

- 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 cam-
panya 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 COVID-
19 no es pot transmetre per la sang i, per tant, el procés de 
donació i transfusió es fa amb la seguretat habitual.

Campanya de donació de sang a Rubí 
entre el 19 i el 21 d’abril

- 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 foto-
grafies. 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.

Un centenar de persones participen 
en el Concurs Confinament de 
fotografia
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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 de-
cisió 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 en-
tre les múltiples parades de 
llibres i roses, no es podran 
repetir per evitar la propa-
gació 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. Mol-
tes d’aquestes llibreries 
tancades s’han sumat a la 
iniciativa Llibreries Ober-
tes, 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 establi-
ments tornin a obrir. 

D’altra banda, els llibre-
ters 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 impul-
sat la campanya #Descon-
finemElsLlibres 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 #ro-
sadesantjordiacasa amb la 
qual volen possibilitar que 
tot aquell que vulgui com-
prar i enviar una rosa a Sant 
Jordi pugui fer-ho malgrat 
l’estat d’alarma decretat 

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 aconse-
guir unes 300.000 roses 
venudes, la qual cosa no 
arriba ni al 5% de les ven-
des 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

limitació dels horaris d’apertura dels 
establiments fins a les 21 h
ReDAcció

L’Ajuntament ha limitat l’ho-
rari de funcionament del 
comerç al detall d’alimenta-
ció 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 Go-
vern 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 de-
tectat nombroses incidèn-
cies 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’al-
guns 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 justifi-
quen els desplaçaments ma-
nifestant que s’adrecen als 
comerços que estan oberts. 
A través de la limitació horà-
ria dels establiments es faci-
litarà la tasca policial, ja que 
la circulació de persones i 
vehicles hauria de ser pràc-
ticament 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.
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Dilluns va fer un any de la 
mort de la Neus Català i 
Pallejà. Per moments sem-
bla 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 reco-
neixements, 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 

Neus català i Pallejà: lliçons de vida a un any de la seva mort
Pau Navarro, regidor de Memòria Històrica

Els primers dies del confina-
ment són els més compli-
cats. 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, sobre-
saturats d’informació, on 
les xarxes i les aplicacions 
de missatgeria instantània 
van bombardejant cons-
tantment amb idees, pro-
postes, notícies falses... 
També sobresaturats de 
virtualitat: reunions per la 
feina, amb amics, inven-
tant-nos noves formes de 

El confinament et pot canviar en una tarda
SANDRA cASAS, REGiDORA D’ERc

A R T i C l E s  D ’O P i N i ó 

vincle de la Neus amb les 
dues poblacions. Neix de les 
relacions entre persones, de 
compartir històries i abraça-
des; i generarà més espais 
de relació humana i donarà 
cabuda al reconeixement a 
totes les persones depor-
tades. 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’aques-
tes 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 àm-
bits 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’internaciona-
lisme.

Queda però l’esperança 
de poder redreçar la situa-
ció, 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-

Sandra casas és regidora d'Esquerra. / Arxiu

fer sopars. Després has de 
desenvolupar una capacitat 
logística que implica simpli-
ficar 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 tempo-
ral. Van passant els dies, 
les setmanes... No saps 

el que tens fins que real-
ment 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 no-
tícies que escoltes d’aquest 
virus violent que està afec-
tant tantes famílies i l’efecte 
dramàtic de la mort, sense 
poder-te acomiadar dels 
teus, realment horrible, 
inhumà.

Entrem a la quarta set-
mana d’aquest confinament 
però en una tarda tot can-
via. la doctora de capçalera 
em fa una trucada telefòni-
ca 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 de-
pendència i és pacient d’alt 
risc. Tots dos resulten posi-
tius 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 compli-
cat de gestionar i et fa pen-
sar molt i molt.... Ara mateix 
em considero una privilegia-
da, tot i que els meus pares 
estan hospitalitzats, estan 
estables i evolucionen favo-
rablement. sembla que no 
ens ha afectat la part més 

agressiva de la Covid-19, 
l’atzar d’un virus poc cone-
gut. sé que encara haurem 
d’estar més dies confinats, 
l’estat d’alarma continua, 
però els petons i les abraça-
des 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 vulnerabi-
litat a què estem sotmesos 
políticament i socialment 
quan prenem certes deci-
sions. 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.

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 es-
tem sols en aquest món i és 
quelcom que estem corro-
borant en aquest 2020. Pot-
ser és aquest confinament 
del Covid-19 una oportu-
nitat per veure-ho, de re-
trobar 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 univer-
sals 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.

Neus Català, durant la inauguració de la biblioteca de l’institut La Serreta, que duu el seu nom. / Arxiu 
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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 gene-
rada per la pandèmia del 
coronavirus, moltes empre-
ses han presentat Expedi-
ents 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 tre-
balladores.

La majoria ho han fet 
per força major, un total 
de 8.918 empreses amb 

afectació a 67.670 treba-
lladors, 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 Regu-
lació Temporal d’Ocupació 
tenen dret a cobrar el sub-
sidi d’atur sense condici-
ons, 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.

La comarca del Vallès 
Occidental és la tercera 
més afectada després del 
Barcelonès i el Baix Llobre-
gat. 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 

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 situa-
ció, un grup de comerciants 

han volgut demanar el su-
port 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:

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

Ànecs i un cabirol, 
passejant per la ciutat
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