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Confi nats pel 
coronavirus
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«Darrere la conducta de cadascú depèn el destí  de tots» (Alexandre Magne, rei de Macedònia del s.I aC)

Els centres sanitaris només 
atenen urgències i els 
hospitals restringeixen l’accés

Parlem amb rubinencs que 
presten serveis essencials per 
a la ciutadania
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La fàbrica 
Robin Hat 
fabrica 
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pel personal 
sanitari 
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Les administracions presenten 
diversos paquets per ajudar 
treballadors i empreses
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La ciutat s’atura per lluitar contra 
la propagació de l’epidèmia 
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Els CAP només atenen urgències  i 
els hospitals restringeixen les visites
El Consorci Sanitari de Ter-
rassa (CST) i Mútua de Ter-
rassa han pres mesures ex-
traordinàries tant als Centres 
d’Atenció Primària (CAP) que 
gestionen com a l’Hospital 
Mútua de Terrassa i a l’Hos-
pital de Terrassa, centres 
hospitalaris de referència per 
als rubinencs, i han demanat 
a la població que només acu-
deixi als centres sanitaris si es 
tracta d’una urgència.

A l’Hospital de Terrassa 
únicament es permet un 
acompanyant per cada ma-
lalt i es prioritza que sempre 
sigui la mateixa persona. Per 
facilitar la vida dels pacients, 
el centre ofereix de forma 
gratuïta l’aparcament, i tam-
bé el servei de televisió a les 
habitacions.

Pel que fa als centres 
d’atenció primària, com el 
CAP Anton Borja i el CAP Sant 

Genís, només fan atenció 
urgent i conti nuada. Els pro-
fessionals contacten amb els 
pacients o bé per anul·lar les 
visites o bé per fer-les per te-
lèfon. A més, en el centre de 
salut mental, s’han anul·lat 
les consultes presencials no 
imprescindibles i aquestes es 
faran de forma telefònica.

A l’Hospital Mútua de Ter-
rassa també s’han restringit 
les visites a l’hospital i única-
ment s’autoritza l’accés a un 
acompanyant. A més, des de 
divendres, el CAP Mútua de 
Terrassa de Rubí ha ajornat 
les visites programades no ur-
gents i només atén patologies 
que ti nguin urgència.

D’altra banda, la conse-
llera de Salut, Alba Vergés, va 
anunciar dimarts que l’Hos-
pital General de Catalunya, 
que pertany a Quirón Salud, 
quedava sota el control de 
Servei Català de la Salut i que, 
per tant, serà d’ús públic.

Serveis d’urgències i 
inajornables
Pel que fa als serveis que 

presten els centres hospi-
talaris de referència pels 
rubinencs, a l’Hospital de 
Terrassa es manté l’acti vitat 
d’hospital de dia mèdic i 
oncològic, l’hemodiàlisi, la 
cirurgia urgent, oncològica 
i inajornable, les proves de 
diagnòsti c per la imatge que 
siguin urgents, oncològiques 
o de pacients ingressats, 
l’àrea de rehabilitació, però 
només en cas que sigui in-
ajornable, i la radioteràpia, 
prioritzant els tractaments 
i visites indispensables. En 
canvi, les consultes externes 
es cancel·laran o es faran per 
via telefònica.

Pel que fa a Mútua de 
Terrassa, les urgències són 
considerades una zona d’ele-
vada restricció. En el servei 
de ginecologia i obstetrícia, 
es recomana consultar el 
procediment específic pels 
casos de seguiment d’emba-
rassos i parts i, en el cas de 
l’hospital de dia polivalent i 
oncològic, es mantenen tots 
els tractaments que siguin 
inajornables. / DdR

El CAP Mútua de Terrassa a Rubí. / Arxiu

El Servei Català de la Salut recomana la consulta telefònica 
i l’ús del portal telemàti c La Meva Salut per substi tuir les 
visites presencials. De forma extraordinària, s’ha posat en 
marxa un sistema d’acreditació extraordinària d’aquest 
portal de forma no presencial a través del telèfon 900 053 
723, de 8 h a 20 h. Un cop passat el període d’emergència 
sanitària, caldrà acreditar-se presencialment.

Acreditació telefònica del portal digital La Meva Salut

Oberts els súpers, les farmàcies, els 
estancs i els quioscos

- L’estat d’alarma decretat pel govern estatal permet obrir 
les boti gues d’alimentació, els supermercats, les farmàcies, 
els estancs, les benzineres i els quioscos, considerats serveis 
essencials.  Durant els primers dies després de declarar l’estat 
d’alarma, s’han vist cues en nombrosos establiments: sobretot 
en supermercats, farmàcies i estancs.
- Les autoritats han intentat calmar a la població i han dit que 
l’abasti ment de menjar està garanti t.

L’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania, 
només amb cita prèvia

- L’Ajuntament de Rubí ha tancat tots els edifi cis municipals, a 
excepció del Mercat Municipal, el tanatori i el cementi ri.
- L’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania atendrà només a persones 
amb cita prèvia.
- El telèfon de contacte amb l’Ajuntament és el 935 887 000 
en horari de 8 h a 15 h, mentre que durant la resta del dia 
s’atendran les emergències a través del telèfon de la Policia 
Local, el 935 887 092.
- Els jutjats només atenen per fer certi fi cats de fe de vida, cites 
concertades i inscripció per naixements.

Reducció dels FGC i del bus urbà
- FGC ha decidit reduir la freqüència de pas dels trens de la línia 
Barcelona-Vallès.  Així, circularan quatre trens en hora punta, 
i tres trens, durant la resta d’hores.
- L’Ajuntament ha reduït un 35% la freqüència de pas de l’auto-
bús i restringeix el seu ús a un terç de la seva capacitat.
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La ciutat està pràcti cament paralitzada 
per prevenir contagis de coronavirus
Rubí ha quedat pràcti cament 
paralitzada per prevenir els 
contagis del coronavirus. 
Només es pot sorti r a com-
prar productes de necessitats 
bàsiques, a passejar el gos i 
per anar al lloc de feina.

Des que es va decretar 
l’estat d’alarma, s’han tancat 
parcs infantils, zones d’es-
barjo i la Policia Local avisa 
tothom que no es pot passe-
jar ni anar en grup pel carrer. 
El resultat del confi nament 
és la imatge d’una ciutat 
pràcti cament deserta, sense 
el trànsit i el soroll habitual. 
Només es troben obertes 
les botigues d’alimentació, 
els súpers, les farmàcies, 
els estancs i les benzineres 
i la imatge més habitual és 
persones en solitari, amb el 
gos o el carro de la compra. 
A les boti gues les persones 
han d’entrar com a molt de 
dues en dues, per això una 
de les imatges d’aquests dies 
insòlits és veure la gent fent 
cua per comprar fora dels 
establiments.

Bars i restaurants estan 
tancats i les boti gues que no 
són de productes bàsics han 

abaixat la persiana. Els equi-
paments municipals, a excep-
ció del Mercat, el tanatori i el 
cementi ri, estan tancats. Tot 
per prevenir el contagi del 
virus. A Rubí, les fonts ofi ci-
als no han facilitat cap dada 
sobre els casos a Rubí. Per 
tot plegat, s’han extremat les 
mesures d’higiene, tant a les 
boti gues que estan obertes 
com al carrer. L’Ajuntament 
conti nua netejant els carrers 
amb aigua a pressió, amb 
un percentatge de cloració 

superior al de la xarxa potable 
i ha incrementat la neteja i 
desinfecció en espais com el 
Mercat i els autobusos.

Qui també ha pres me-
sures extraordinàries són les 
grans empreses de la ciutat. 
B Braun i DSV han anunciat 
que adapten els canvis de 
torn per poder netejar a 
consciència les zones comu-
nes i evitar l’encreuament 
del personal, han cancel·lat 
tots els viatges i han dotat el 
personal d’equips de protec-

ció. En canvi, la planti lla de 
Conti nental, afectada per un 
procés de reindustrialització, 
va decidir parar la producció 
dimarts perquè considerava 
que no s’estava garanti nt la 
salut dels treballadors.

La paràlisi també ha ti n-
gut conseqüències en l’ad-
ministració local, com ara la 
suspensió de tots els proce-
diments administratius. En 
l’àmbit general, ha quedat 
ajornada la preinscripció i la 
selecti vitat. / DdR

Aïllades totes les residències 
de gent gran de la ciutat

L’epidèmia de COVID-19 afecta principalment la gent gran. 
Per això, totes les residències de gent gran de la ciutat estan 
tancades per aïllar els i les residents, tot i que això produeix 
una situació d’angoixa als familiars. “Volem transmetre calma, 
els usuaris estan tots molt bé, prenen al sol una estona cada 
dia a la terrassa i hem programat algunes acti vitats per enviar 
fotos a les famílies”, ha explicat Lina Arnaiz, de la Residència 
Amanecer. / DdR

ELs carrers de la ciutat estan pràcti cament deserts. / C.C.

Vuit denúncies per incomplir 
el decret d’alarma 

Acti vitats a la terrassa, amb la gent gran de la residència Amane-
cer. / Cedida

La Policia Local ha tramitat, fi ns dimecres al migdia, un total 
de 8 denúncies relacionades amb l’incompliment del decret 
d’alarma per coronavirus del passat 14 de març, segons fonts 
municipals. D’aquestes, set s’han realitzat a la via pública per 
la presència de persones sense les causes de justi fi cació esta-
blertes: comprar aliments, anar a la farmàcia, treure diners, 
anar a treballar i tornar a casa, per atendre gent gran i persones 
vulnerables i passejar el gos. L’altra denúncia ha estat per un 
bar que havia obert al públic malgrat la prohibició.  / 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
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“És responsabilitat de tots frenar 
l’expansió del coronavirus”

“tots els professionals sanitaris estan 
fent una tasca molt important”

‘l’acaparament de productes dels primers 
dies ja s’ha parat i tot està normalitzat”

-les farmàcies sou un servei indis-
pensable. com esteu vivint aquesta 
situació?
- Som una peça més del sistema 
sanitari i el nostre servei és fona-
mental perquè els ciutadans puguin 
obtenir la medicació que necessi-
ten. Una crisi de les dimensions de 
l’actual ens posa a totes les peces 
de la cadena sanitària a prova. 
Des de les autoritats sanitàries 
s’està treballant perquè es puguin 
complir els objectius fonamentals: 
tenir cura de tots els pacients i 
que els usuaris puguin aconseguir 
els medicaments que necessiten i 
poder-los proporcionar informació. 
Estem donant el màxim cada dia, i 
totes les parts conjuntament amb 
les administracions treballem per 
buscar solucions als problemes de 
medicació dels usuaris.
- la setmana passada hi havia a les 
farmàcies desabastiment de masca-
retes i gel desinfectant. la situació 
continua igual?
- Sí la situació continua igual, tam-
poc hi ha guants. En l’àmbit de far-
màcia difícilment canviarà aquesta 
situació. Ara la prioritat és que 
aquests materials d’autoprotecció 
no falti als professionals que estan 

-condis Mariona, com a supermer-
cat i punt de productes frescos, és 
un dels establiments oberts com 
a serveis de primera necessitat en 
aquesta situació d’excepcionalitat, 
com ho estan vivint?
-Amb molta incertesa per com 
evoluciona cada dia la situació. Com 
a establiment, els primers dies la 
gent va acaparar molts productes 
i van comprar tres vegades més de 
l’habitual, el que va provocar alguns 
problemes d’abastiment, ja que el 
nostre proveïdor, tot i estar molt 
ben preparat, no va donar l’abast. 

Cal dir que jo disculpo aquest 
acaparament, és normal fins a cert 
punt. La família és el primer i no vols 
que li falti res... Una altra cosa és 
això de carros sencers plens d’un sol 
producte, això ja és diferent.
-Quins són aquests productes que 
la gent més ha comprat?
-Llegums en conserva, arròs, pasta, 
llet, detergents... productes que es 
conserven bé i que són per netejar 
i desinfectar. També el famós paper 
higiènic, que encara alguns no sa-
bem per què...
-Els problemes d’abastiment ja 
estan resolts?
-Sí, des de dijous rebem dos cami-
ons diaris per restablir tota l’oferta, 
i ara la gent ja té el rebost ple. A 

MARc cARullA. FARMÀciA BAtAllÉ DRA. MontsERRAt uREñA. DiREctoRA DE l’ÀMBit D’AtEnció PRiMÀRiA cst

JoAn PoRtAlEs. conDis MARionA

-com estan sent aquests dies?
-Estranys, molt estranys. La gent 
està una mica sorpresa i espantada. 
El que està passant és inèdit i no sa-
bem si el 30 de març es normalitzarà 
o no. I la incertesa econòmica és 
brutal. Tothom està preocupat i ens 
donem ànims els uns als altres.
-Quines mesures de precaució heu 
hagut de prendre?
-Obrim només de 8 h a 12 h i quan 
tanquem netegem totes les super-
fícies. Quan estem oberts, portem 
guants i mascareta i els repartidors 
eviten el contacte. Només deixem 
entrar dues persones, però la gent 
ja s’ho sap i espera fora.

“si algun client no s’atreveix a 
sortir, li portem el diari a casa”

EnRic PAllARÈs. RAcó DEl lliBRE

clients comprant al condis Mariona aquest dijous. / A. Domingo

en contacte directament amb ma-
lalts i infectats.
-la gent, a banda de comprar fàr-
macs, us fa preguntes?
- Sí, la gent està amoïnada. És una 
situació nova i greu. El fet de no tro-
bar-se el material d’autoprotecció 
agreuja aquesta sensació. El que és 
molt important és seguir les indi-
cacions sanitàries. Sortir de casa el 
mínim indispensable. Rentar-se les 
mans amb freqüència. Organitzar-
nos per comprar: és molt millor sor-
tir de casa cada dos o tres dies, que 
no pas tres cops cada dia. Com més 
vegades sortim, més possibilitats hi 
ha d’infectar-nos. El confinament i 
l’estat d’alarma són mesures impor-
tants i les hem de seguir al peu de 
la lletra. És responsabilitat de tots 
frenar l’expansió del coronavirus.
-Heu notat un increment de vendes 
d’alguns productes?
-Sí, sobretot gels hidroalcohòlics, 
mascaretes, alcohol, guants fins que 
es van acabar. També hi ha hagut 
un augment de vendes de medica-
ments pels símptomes de febre. Qui 
més qui menys volia estar preparat 
per si patís una grip o alguna altra 
malaltia per no haver de sortir. / 
Marta Cabrera

finals de setmana ja tenim les exis-
tències i l’estoc normalitzat.
-Quines mesures han pres per pro-
tegir la plantilla?
-Porten guants, i ara ja mascaretes, 
les que hem pogut aconseguir, ja 
que estan exhaurides i, malgrat ser 
servei bàsic i haver d’estar en con-
tacte amb el públic, no en teníem. 
A més, des de dijous hem canviat 
l’horari. Abans fèiem de 9 a 21 h i 
ara fem de 10 a 20 h. Aquestes dues 
hores de diferència, una hora està 
destinada a intensificar la desinfec-
ció de la botiga i una hora per des-
compressió dels treballadors, que 

estan sotmesos a molta pressió.
-Estan angoixats?
-Estan en contacte amb el públic, 
sempre hi ha una mica d’aprensió, 
és molt humà.
-i com s’està comportant la ciu-
tadania?
-Nosaltres hem de dir que la gran 
majoria de clients té un molt bon 
comportament. Ells mateixos s’or-
ganitzen per entrar i fins que no surt 
un client de dins no entra un altre. 

A més, respecten les distàncies 
de seguretat. Crec que la gent ara 
ja està molt conscienciada, com ha 
de ser. / Cristina Carrasco

-Quines mesures s’han pres als cen-
tres d’atenció primària per reduir el 
contagi donat que és un dels llocs 
amb més risc?
-Només entrar els pacients als cen-
tres hi ha un “triatge” on personal 
d’infermeria degudament protegit, 
fa una anmnesis (interrogatori) 
dels motius de consulta i de l’estat 
del pacient, i decideix si el pacient 
pot pertànyer a algun grup de risc 
pel coronavirus (tos, febre, dolors 
musculars,...). Aleshores el pacient 
que pertany a grup de risc va a un 
determinat lloc del CAP (amb mas-
careta) on està separat o aïllat de la 
resta de pacients que no pertanyen 
al grup de risc, i que els tenim distri-
buïts en un altre espai perfectament 
diferenciat i allunyat.
-Què ha de fer la gent que ha d’anar 
a un hospital o centre sanitari?
-El primer que ha de fer és trucar, 
per explicar el motiu pel qual vol 
anar a un centre sanitari. Si truca 
al seu Centre d’Atenció Primària de 
referència, l’assessoraran deguda-
ment sobre què ha de fer.
-com estan els pacients? tenen 
por? Els heu de tranquil·litzar?
-Alguns pacients certament tenen 

-la gent què compra?
-Aquests dies es venen menys diaris 
del que és habitual, els lectors de 
premsa escrita són gent gran que 
eviten sortir i potser venen cada dos 
o tres dies. Es venen més revistes 
de passatemps per passar l’estona, 
també quaderns per entretenir els 
nens a casa.
Nosaltres portem el diari a casa si 
hi ha algun client que no s’atrevei-
xi a sortir i també llibres. Per les 
xarxes continuem treballant, fent 
recomanacions i jocs per mantenir 
l’activitat sobretot després que 
s’hagi suspès la Diada de Sant Jordi. 
/ M. Cabrera

angoixa per la multitud de notícies 
que arriben de tot arreu, algunes 
amb molta alarma i altres fake news 
o falses notícies,... nosaltres els 
assessorem, expliquem i adrecem 
sempre a les fonts oficials d’infor-
mació, que són les del Departament 
de Salut (Canal Salut).
-les autoritats han dit que s’ajornin 
les visites que no siguin urgents. 
Quins serveis s’estan prestant ara 
mateix?
-Doncs exactament estem fent les 
visites urgents, problemes aguts, 
i altres visites inajornables, com 
control de sintrom, algunes analí-
tiques determinades, seguiments 
de patologies que s’han de fer de 
forma presencial però, sobretot 
el que estem fent són trucades 
telefòniques als pacients que estan 
esperant per resultats de proves, 
o temes concrets, o que tenien 
hora sol·licitada amb el seu metge 
o infermera o pediatra. Intentem 
resoldre tot el que es pot de forma 
no presencial, per telèfon, i també a 
través de consultes telemàtiques. 
Justament el Departament de Salut 
ha habilitat un accés específic a “La 
Meva Salut”, que és la plataforma 

que vehicula les consultes a tra-
vés d’internet així com receptes i 
consulta d’informes i resultats de 
proves.
-Quina és la situació ara mateix? Hi 
ha risc de saturació?
-Als Centres d’Atenció Primària, 
l’organització actual ha comportat 
una ordenació molt important de 
la demanda, i no hi ha saturació: no 
hi ha aglomeració de visites, però 
tots els professionals estan fent 
una tasca molt important i estan 
treballant, al 200%.
És molt important que la població 
no vingui als centres si no és estric-
tament necessari, i si tenen dubtes, 
que truquin al centre.
-Quines recomanacions sanitàries 
feu a la ciutadania en general per 
tal de no contagiar-se?
-Confinament a domicili, rentat de 
mans, NO socialització.
Aquestes tres premisses són bàsi-
ques. Només així es podrà frenar la 
progressió del contagi: o ens que-
dem a casa, o la malaltia avançarà. 
No vull ser alarmista, sinó més aviat 
donar una esperança: ho podem 
aconseguir si ens quedem a casa. 
/ M. Cabrera

Enric Pallarès, a la botiga El Racó del Llibre, punt de venda de diaris. / Cedida
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Una empresa rubinenca 
fabrica mascaretes per 
reparti r-les grati s als sanitaris
Robin Hat és una empresa 
rubinenca dedicada a la 
creació de gorres de met-
ges amb teles de colors per 
humanitzar els quiròfans. 
La fi rma ha decidit ajudar 
a aturar la crisi sanitària 
reparti nt mascaretes pels 
hospitals i centres sanitaris 
que en necessitin. “Hem 
vist que és una necessitat 
real i hem decidit posar el 
nostre granet de sorra, des-
ti narem tota la producció 
a abasti r els hospitals”, ha 
explicat el gerent de l’em-
presa, Javier Garrido.

Robin Hat, que està 
ubicada a la zona del Segle 
XXI, no és una empresa que 
es dediqui a la fabricació 
de mascaretes, però fa 
tres mesos van iniciar un 
projecte amb l’Escola d’Art 
i Disseny de Rubí i va co-
mençar a realitzar patrons 
i a dissenyar mascaretes, 
un fet que ara, en plena 
crisi del coronavirus, li ha 
permès començar arren-
car la producció de forma 
immediata.

Segons  ha  exp l icat 

Garrido, la producció de 
mascaretes va començar 
diumenge i ja s’han re-
partit gratuïtament entre 
diferents centres sanitaris, 
concretament a l’Hospital 
de Barbastre, al centre 
sociosanitari de Sant Boi 
i a l’Hospital Taulí de Sa-
badell: “Volem fer 50.000 
mascaretes en quinze dies 
i reparti r-les”.

A més, l’empresa ha 
fet una crida a través de 
la ràdio i les xarxes socials 
perquè tothom que ti ngui 
una màquina de cosir a 
casa pugui ajudar a fer 
mascaretes: “Nosaltres 
proporcionarem el material 
i qui vulgui pot ajudar-nos, 
hem pensat que també és 
una forma d’anar més de 
pressa”. Una crida que ja 
ha rebut multi tud de res-
postes: tallers, costureres 
voluntàries i proveïdors de 
teles i gomes elàstiques, 
entre molts altres, han 
contactat amb l’empresa 
per ajudar a la fabricació de 
les mascaretes pel sector 
sanitari. / M.C.

-Com està funcionant el 
Mercat?
-Els primers dies van ser una 
mica desconcertants, ens va 
agafar desprevinguts, perquè 
les notí cies eren molt canvi-
ants i l’efecte va ser la compra 
compulsiva. Vam haver de 
prendre mesures de segure-
tat a marxes forçades, perquè 
durant tot el cap de setmana 
l’Ajuntament no ens va donar 
cap indicació. No va ser fi ns 
dimarts a la tarda que es van 
posar en contacte amb nosal-
tres. Des de dilluns ho tenim 
controlat, amb mesures de 

“No ti ndrem cap problema 
de desabasti ment”

ISABEL ROMERO. MERCAT MUNICIPAL

seguretat, gels desinfectants, 
mascaretes, guants i cartells 
informatius perquè la gent 
prengui mesures. El director 
del Mercat també ens ha dit 
que s’han reforçat les mesu-
res d’higiene.
-Teniu previst modifi car els 
horaris?
-És un tema que estan va-
lorant entre els paradistes, 
però mentrestant estem fent 
venda amb encàrrecs tele-
fònics i WhatsApp, a més 
de repartiments a domicili 
per evitar la massifi cació i el 
temps d’espera i agilitzar les 

Els paradistes segueixen les recomanacions per evitar contagis. / C.C.

compres, perquè aquests dies 
hem ti ngut més afl uència de 
clients.
-Esteu preocupats per si hi 
ha un problema de desabas-
ti ment donat que la gent està 
comprant molt més?
-No. No ti ndrem cap proble-
ma de desabasti ment.
-Quins són els productes que 
més esteu venent?
-Doncs la veritat és que la 
gent compra una gran va-
rietat en general, no hi ha 
un producte que destaqui 
per sobre dels altres. / M. 
Cabrera

- Esteu obrint amb norma-
litat?
- Com a les botigues d’ali-
mentació,  els estancs s’han 
considerat productes de pri-
mera necessitat. Obrim amb 
normalitat, però hem fet una 
peti ta reducció de la jornada, 
de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. 
- Han canviat les vendes en 
aquest estat d’alarma?
- Els primers dies vam tenir 
cues, de fet, va ser una mica 
bogeria. La gent tenia por i 
acaparava tabac per si un cas. 
Ara, això s’ha calmat i és més 
com les vendes habituals. 
Venen els clients de sempre 
i compren el de sempre.
- En l’àmbit personal, com ho 
esteu vivint?
- Amb preocupació perquè 
no sabem com evolucionarà 
això. No podem fer res més 
que el que ens recomanen 
les autoritats: prendre les 
precaucions necessàries. 
Fem servir mascareta, un 
únic client a l’establiment i 
guardant les distàncies, i la 
resta espera al carrer. / C.C.

“Al principi la 
gent tenia por 
i acaparava tabac 
per si un cas”

ANA CAPMANY. 
ESTANC CAPMANY

Visita’ns a www.diariderubi.com
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/Salut

Usem de forma responsable 
els recursos sanitaris

Informació sobre coronavirus
canalsalut.gencat.cat/coronavirus
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

!
Si tens dubtes si pots tenir coronavirus

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
Fes el test PUC ESTAR AFECTAT

Consultes generals
012

Urgències per coronavirus i sanitàries

Emergències
112


	200320_diariderubi_01
	200320_diariderubi_02
	200320_diariderubi_03
	200320_diariderubi_04
	200320_diariderubi_05
	200320_diariderubi_06
	200320_diariderubi_07
	200320_diariderubi_08

