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Rubí, amb moltes probabilitats 
d’avançar dilluns a la fase 1 de 
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«La vida és allò que et va succeint mentre t’obstines a fer altres plans» - (John Lennon, músic i activista britànic 1940-1980) 
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Rubí: 541 casos confirmats  
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diagnosticats per un facultatiu
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En aquesta etapa, estaran permeses les 
reunions de màxim 10 persones i l’apertura de 

terrasses, al 50% de la seva capacitat
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Rubí Brilla busca 10 comunitats 
de veïns per fer una prova pilot 

sobre estalvi energètic

Edició només 

En digital
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Es reprenen les obres 
de l’Skatepark i s’inicien 

actuacions per instal·lar un 
bar al pavelló de La Llana
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El passeig de la Riera també es talla al 
trànsit durant la tarda i la nit perquè 
la ciutadania pugui passejar

Els rubinencs poden passe-
jar des d’aquest dimarts pel 
passeig de la Riera sense 
trànsit. Tal com ja es fa des 
de fa dies a l’avinguda de La 
Llana, entre el Camí de Sant 
Muç i el pont de Can Cla-
verí, el passeig de La Riera 
es tallarà a la circulació de 
vehicles entre les 18 h i les 
23 h per tal de destinar-lo a 
la gent que surt a passejar 
o a fer esport.

La mesura es mantin-
drà mentre duri l’estat de 
l’arma i està encaminada 
a què la ciutadania tingui 
més espai per passejar 
de forma segura. Durant 
aquest horari, els vehicles 
que estiguin estacionats 
podran sortir respectant els 
vianants i només hi podrà 
circular l’autobús i els ve-
hicles de les empreses de 
la zona. / DdR

Aquest dilluns, Barcelona i l’entorn metropolità 
probablement passaran a la fase 1 
REDAcció

A partir d’aquest dilluns, 25 
de maig, Barcelona i el seu 
entorn metropolità, on es 
troba Rubí, avançaran molt 
probablement a la fase 1 
del pla de desescalada en el 
confinament imposat per la 
crisi sanitària provocada per 
la pandèmia de coronavirus. 
La decisió final la farà públi-
ca el Ministerio de Sanidad 
al llarg d’aquest divendres. 
Aquest avançament de fase 
permetrà l’aixecament de 
determinades restriccions 
imposades per l’estat d’alar-
ma.

Entre aquestes, destaca 
que a la fase 1 es podran 
realitzar trobades amb fa-
miliars i amics, sempre que 
no se superi un màxim de 
10 persones per grup i es 
respectin les mesures de 
seguretat com mantenir una 
distància mínima i extremar 
mesures d’higiene com el 
rentat freqüent de mans.

Amb aquesta nova me-
sura, també hi ha una altra 
molt esperada: la reober-

tura de terrasses de bars i 
restaurants i del comerç en 
general. Pel que fa a les ter-
rasses, que només podran 
oferir el 50% de les seves 
taules, aquestes estaran 
separades per dos metres i 
amb 10 clients com a molt 
per taula. Les taules s’hau-
ran de desinfectar entre un 
client i un altre.

Respecte al comerç, en-
cara no podran obrir els 
centres comercials o les 

botigues de més de 400 m2 
i els que sí que poden fer-ho 
hauran d’assegurar-se que 
els clients respectin els 2 m 
de distància.

A més, cinemes, teatres 
i museus obriran les seves 
portes, tot i que amb moltes 
restriccions. En cines i tea-
tres, l’aforament es redueix 
a un terç sempre que no 
superin les 30 persones en 
espais tancats i les 200 a 
l’aire lliure. En els museus 

també l’aforament es redu-
eix a un terç i s’haurà d’anar 
sol amb les persones amb 
les quals es conviu.

També estaran perme-
sos els vetllatoris, amb un 
màxim de 15 persones a 
l’aire lliure i de 10 en espais 
tancats, i els enterraments, 
també amb un màxim de 
15 familiars i amics. A més, 
també s’obriran esglésies 
amb la limitació d’un terç de 
la seva capacitat.

les terrasses de bars i restaurants podran obrir, però només amb el 50% de les seves taules, i aquestes 
hauran d’estar separades per 2 metres i no podran oferir cartes de menú. / Ajuntament Rubí

Passeig de la Riera. / localpres-Ajuntament

Ajuts per pagar el lloguer per a les persones 
afectades per la crisi econòmica

Un grup de joves impulsa una iniciativa
solidària per ajudar els immigrants rubinencs 
que s’han quedat sense recursosREDAcció

La Generalitat de Catalunya, 
a través de la Secretaria 
d’Hàbitat Urbà i Territori, 
ha convocat una línia d’ajuts 
al lloguer de 14,5 milions 
d’euros, una partida que 
forma part de la línia es-
pecífica d’ajuts de l’estat 
espanyol per al pagament 
del lloguer.

La subvenció va adreça-
da a les famílies arrendatàri-
es que es trobin en situació 
d’atur, Expedient de Regu-
lació Temporal d’Ocupació 
(ERTO) o que hagin vist 
reduïda la seva jornada de 
treball de forma que els su-
posi una pèrdua d’ingressos. 
L’ajut que es concedirà serà 
directe i s’haurà de destinar 
a pagar la quota mensual o 
a cancel·lar els microcrèdits 
que la família hagi demanat 
a través de l’Institut de Crè-
dit Oficial, uns ajuts trans-
itoris oberts per l’estat per 
fer front a les conseqüències 
del coronavirus.

L’ajut concedeix un mà-
xim de sis mensualitats de 
la renda de lloguer, des 

REDAcció

Cinc joves rubinencs van 
iniciar el 15 de març una 
campanya de recollida de 
diners per tal de donar su-
port econòmic a aquelles 
persones que estan en situ-
ació irregular, que no poden 
treballar o que no cobren 
cap mena de prestació. A 
través d’un grup de What-
sApp que es diu Solidarios 
Rubí, els joves han aconse-
guit reunir 12.500 euros, la 
majoria lliurats per famílies 
de la comunitat marroquina 
de Rubí i que ja han arribat 

Durant el ramadà, estan repartint menjar cuinat entre les famílies.

d’abril fins a setembre, i per 
un import màxim mensual 
que varia segons la ubicació 
de l’habitatge. A Barcelona 
ciutat i la seva demarcació 
és de 750 euros, a Girona 
i Tarragona, de 500 euros, 
a la demarcació de Lleida, 
de 450 euros i a les Terres 
de l’Ebre, de 350 euros. Els 
ajuts es concediran per orde 
d’entrada a les sol·licituds al 
registre corresponent quan 
aquestes vagin acompa-
nyades de la documentació 
completa fins a exhaurir el 
pressupost.

Requisits
Per accedir als ajuts, cal 
que la persona sol·licitant 
sigui titular d’un contracte 
de lloguer, que l’habitatge 
constitueixi el seu domicili 
habitual i que, a causa de 
la covid-19, es trobi en una 
situació sobrevinguda de 
vulnerabilitat econòmica 
que es pugui acreditar. El 
conjunt d’ingressos de la 
unitat familiar al mes ante-
rior a la sol·licitud de l’ajut 
no pot superar els 1.613,52 
euros mensuals, tot i que 

a 95 rubinencs: “És una 
iniciativa orientada als rubi-
nencs que no tenen papers, 
alguns dels quals alguns no 
estan empadronats, famílies 
i joves que pel confinament 
no poden treballar i que no 
tenen cap alternativa per 
seguir endavant”, ha explicat 
Amine Zarghil, un dels joves 
impulsors de la iniciativa 
solidària.

A més, durant aquest 
mes del ramadà, que es va 
iniciar el 24 de març i acaba-
rà aquest diumenge, el grup 
ha repartit cada dia menjar 
cuinat a domicili a les ma-

es pot ampliar el topall en 
cas de famílies que tenen 
membres amb diversitat 
funcional o que no poden 
treballar per malaltia greu.

D’altra banda, cal que 
la renda de lloguer, més 
les despeses i subministra-
ments bàsics de l’habitatge 
iguali o superi el 35% dels 
ingressos nets de la uni-
tat familiar. També cal que 
l’import mensual del lloguer 
sigui com a màxim de 900 
euros.

Presentació telemàtica
Les persones interessades 
poden sol·licitar l’ajut fins 
al 30 de setembre prefe-
rentment a través d’un for-
mulari electrònic i poden 
consultar tota la informació 
sobre aquest ajut al web 
de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. També s’ha 
posat en funcionament un 
número d’atenció telefònica 
específic, el 900 922 841, 
per atendre les persones in-
teressades a sol·licitar l’ajut 
i assessorar-les. L’atenció 
telefònica es farà de 9 h a 
14 h.

teixes famílies, donat que la 
majoria de beneficiaris són 
musulmans. Aquests àpats 
serveixen per trencar el dejú 
imposat durant el dia i supo-
sa l’únic àpat consistent que 
realitzen al dia.

El grup de joves impul-
sors d’aquesta campanya 
solidària està especialment 
agraït a les carnisseries Mar-
til, Mofadel, la Pau i Bouafar, 
a més dels establiments 
Proyecto de Vida, Tayibat 
Mazine, el restaurant Man-
hattan, Golden Class Shop, 
Safari Car i ASAV-Rubí, a més 
de tots els ciutadans que 
participen en la campanya i 
en especial a Anisa, la cuine-
ra que prepara el menja de 
forma altruïsta cada dia.

Un cop finalitzi el ramadà, 
iniciaran una nova campanya 
de recaptació econòmica per 
tal de seguir donant suport 
a aquestes famílies. Per tal 
de fer donacions o demanar 
informació, es pot trucar o 
enviar un missatge de What-
sApp als números de telèfon 
632321256 i 631284625.
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Rubí supera els 2.000 casos de coronavirus,
entre confirmats amb prova i sospitosos

ReDAcció

A la ciutat ja hi ha 2.199 
casos de persones diagnos-
ticades amb coronavirus 
segons les dades del Depar-
tament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya. Tot i 
que ja fa prop d’un mes que 
el nombre de casos positius 
s’havia estancat, continua 
havent-hi nous casos de 

Font: Generalitat de catalunya

persones sospitoses, que 
no s’han fet el test o aquest 
ha sortit negatiu, però que 
han estat igualment diag-
nosticats amb covid-19 per 
un facultatiu. En aquest mes 
de maig, s’han diagnosticat 
15 casos positius i 504 sos-
pitosos.

Del total de persones 
amb coronavirus a Rubí des 
de l’inici de l’epidèmia, 522 

han donat positiu a la prova 
PCR, la més fiable, mentre 
que 19 ho han fet amb un 
test ràpid. Del total de 541 
positius, entre la PCR i el 
test ràpid, 372 són dones 
i 214 són homes. Pel que 
fa als casos sospitosos, se 
n’han diagnosticat 2.199, 
dels quals 1.097 són dones 
i 561 són homes.

Respecte les dades de 

mortalitat, continua sense 
fer-se públic el nombre de 
defuncions a la ciutat. 

A la comarca del Va-
llès Occidental, des que va 
començar l’epidèmia han 
mort 1.292 persones amb 
coronavirus i és la tercera 
comarca amb més morta-
litat de tota Catalunya per 
darrere del Barcelonès i el 
Baix Llobregat.

l’ús de mascaretes, obligatori 
mentre duri la crisi sanitària
El govern de l’estat espa-
nyol va publicar dimecres 
en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) l’ordre que 
regula les condicions per 
a l’ús obligatori de màs-
cara mentre duri la crisi 
sanitària ocasionada pel 
coronavirus.

Així, des d’aquest di-
jous és obligatori l’ús de 
màscares en infants ma-
jors de 6 anys i adults, ja 
no només en el transport 
públic, sino en tots els 
espais tancats i també en 
la via pública, sempre que 
no sigui possible mantenir 
una distància de seguretat 
interpersonal d’almenys 
dos metres. 

No estaran obligades al 
seu ús aquelles persones 
que presentin algun tipus 
de dificultat respiratòria 
que pugui veure’s agreu-
jada per la utilització de la 
màscara i a aquelles l’ús de 
les quals es trobi contrain-
dicat per motius de salut o 
discapacitat.

Existeixen tres tipus 
de màscares: higièniques, 
quirúrgiques i EPI –equip 

de protecció individual–. 
El Govern recomana l’ús 
de cadascuna d’elles depe-
nent del nivell de contacte 
que tingui l’usuari amb la 
malaltia.

En el cas de persones 
sanes i sense símptomes, 
es recomana l’ús de màs-
cares quirúrgiques i higi-
èniques. Per a persones 
amb símptomes i malaltes, 
s’indica específicament 
l’ús de màscares quirúr-
giques, i les EPI no estan 
recomanades excepte per 
a personal sanitari o grups 
vulnerables per indicació 
mèdica.

L’ús de la màscara és 
obligatori en tot moment 
tret que es pugui garantir 
el manteniment de la dis-
tància de seguretat amb la 
resta de vianants. Per tant, 
si no existeix aglomeració 
i es pot caminar sempre 
a, almenys, dos metres de 
distància de qualsevol altra 
persona, el seu ús no serà 
obligatori. Les sancions per 
incomplir la norma poden 
oscil·lar entre els 600 i els 
30.000 €. / DdR



 Divendres, 22 de maig de 2020 ActuAlitAt4

El Rubí Brilla busca 10 comunitats de veïns per 
fer una prova pilot sobre estalvi energètic
REDAcció

L’Ajuntament de Rubí, a 
través del Rubí Brilla, bus-
ca 10 comunitats de veïns 
que vulguin participar en 
la prova pilot ‘Comunitats 
Rubí Brilla, estalvi, confort 
i energia’. El projecte té 
com a finalitat establir un 
mètode de treball per pro-
moure l’estalvi, l’eficiència 
energètica i les energies 
renovables a les comunitats 
de veïns rubinenques.

La iniciativa preveu 
aconseguir comunitats 
sostenibles, que estalviïn 
energia, emissions de CO2 
i diners; millorar el confort 
i la qualitat de vida de les 
persones que viuen als 
edificis que hi participin; 
empoderar energèticament 
els seus propietaris; incre-
mentar el valor patrimonial 
dels immobles; augmentar 
les possibilitats de venda 
o lloguer dels habitatges 
i allargar la vida útil dels 
edificis participants.

El projecte tindrà qua-
tre fases, una de diagnosi 
i simulació, una de cerca 

energètica. A més, l’Ins-
titut Català de Finances, 
juntament amb l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya, 
ha obert una línia de fi-
nançament per a projectes 
de rehabilitació destinada 
exclusivament a les comu-
nitats de propietaris.

El 27 de maig a les 18 h 
tindrà lloc una sessió infor-
mativa virtual a través del 
canal de Youtube de l’Ajun-
tament. Per participar-hi, 
és necessari inscriure-s’hi 
de forma prèvia a través 
d’aquest formulari.

Desaparegut un rubinenc des del 4 de maig
REDAcció

Els Mossos d’Esquadra investiguen la 
desaparició de David Caro, un home 
de Rubí de 38 anys. La família el busca 
des del 4 de maig, quan va marxar a 
passejar el seu gos i ja no va tornar. 
Des d’aleshores, ni la família ni els 
amics no ha tingut cap notícia d’ell.

La família demana a qualsevol 
persona que l’hagi pogut veure o tin-
gui informació que truqui als Mossos 
d’Esquadra o al telèfon 663 65 27 37. 
Anava acompanyat del seu gos, un 
terrier negre.

El conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, ha explicat 
com serà l’obertura dels 
centres educatius al mes de 
juny. Els centres educatius 
reobriran portes en aquells 
territoris que estiguin a la 
fase 2 el dia 1 de juny. El 
curs acabarà tal com estava 
previst, el dia 19 de juny i 
finalitzarà telemàticament, 
segons el conseller.

En el cas de les esco-
les bressol, dels 0 als 12 
mesos, no s’autoritzarà la 
seva tornada perquè són 
un grup de risc molt alt. I 
aquells infants d’entre 1 i 
3 anys, si les llars d’infants 
tenen les condicions sani-
tàries pertinents, els espais 
i el professorat adequats, 
podran obrir. Els grups de 
nens i nenes serà de com a 
màxim 5 infants, però sense 
servei de menjador. Tindran 
prioritat aquells infants els 
pares i mares dels quals no 
poden teletreballar.

Pel que fa a infantil i 
primària tant a les esco-
les públiques com a les 
concertades, no podran 
anar tots els alumnes ni 
es faran activitats lectives. 
L’assistència serà comple-

tament voluntària i tampoc 
hi haurà servei de menja-
dor. Seran grups de com a 
màxim 13 persones. Així a 
sisè de primària, es podrà 
fer un acompanyament 
per fer tutories personalit-
zades per preparar el canvi 
d’etapa i també es podrà 
acollir a aquells alumnes 
que tinguin una situació 
de vulnerabilitat, aquelles 
famílies que ho demanin 
per qüestions emocionals 
o perquè el centre així ho 
consideri sempre en grups 
reduïts. En el cas de 3 a 
6 anys, s’organitzaran es-
pais d’acollida per aquells 
progenitors que no poden 
fer teletreball i mentre no 
arriba el permís retribuït.

En els instituts i centres 
de formació professional, 
s’acolliran als alumnes que 
acabin etapa (4t ESO o 
segon de Batxillerat) o que 
hagin d’obtenir un títol en 
grups de com a màxim 15 
estudiants.

De cara a l’estiu, el con-
seller d’Educació ha dit que 
els centres educatius que 
vulguin i on hi hagi deman-
da, podran oferir activitats 
de lleure. / DdR

Els centres educatius dels territoris 
en fase 2 obriran l’1 de juny 

de pressupostos, una de 
subvencions i finançament 
i una d’execució. L’estalvi 
aconseguit durant el pro-
jecte servirà per cobrir el 
cost de la inversió durant 
els anys que duri el finan-
çament i aquest mateix 
estalvi resultarà net per a la 
comunitat quan el període 
de finançament finalitzi i 
la inversió quedi coberta: 
“Acostumem a oblidar que, 
a part de la factura que 
ens arriba al domicili, pa-
guem la factura elèctrica 
de la comunitat de veïns”, 

ha explicat el regidor de 
Medi Ambient, Transició 
Ecològica i Benestar Animal, 
Andrés Medrano, que creu 
que aquest projecte “aju-
darà a la butxaca i al medi 
ambient”.

Més enllà de la rea-
lització de la prova pilot, 
l’Ajuntament ofereix una 
bonificació del 50% de l’IBI 
per a la implementació d’un 
sistema d’autoconsum. D’al-
tra banda, hi ha prevista una 
nova convocatòria PAREER, 
una subvenció destinada 
a accions de rehabilitació 

Les comunitats de veïns poden participar en la prova pilot. / Localpres-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

La família està buscant-lo des del 4 de maig.

l’Hospital de terrassa retorna 
les urgències pediàtriques 
al seu emplaçament habitual 

L’Hospital de Terrassa ha 
informat que des d’ahir 
dijous les urgències de pe-
diatria del centre sanitari 
han retornat al seu empla-
çament habitual. L’accés és 
per l’entrada d’Urgències a 
la planta 0.

Cal recordar que davant 
les necessitats de reorganit-
zació del centre per poder 
atendre els casos de coro-
navirus, les urgències dels 

infants es van traslladar a 
l’espai de l’Hospital de dia, 
accedint per l’entrada prin-
cipal del centre.

Des de l’Hospital recor-
den que, a les urgències 
pediàtriques només podrà 
entrar un acompanyant per 
pacient, cal portar la mas-
careta posada, respectar la 
distància de seguretat a les 
sales d’espera i mantenir la 
higiene de mans. / DdR
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Veïns per Rubí demana bonificacions 
per als comerciants i construir 
habitatge públic de lloguer

Membres de l’Alternativa d’Unitat Popular. / Arxiu

L’AUP inicia una recollida de 
signatures per demanar una rebaixa 
de les retribucions dels regidors

ReDAcció

Veïns per Rubí (VR) ha fet 
arribar al govern i als altres 
grups de l’oposició les seves 
propostes per tal de con-
sensuar un document que 
rubriqui un gran pacte de 
ciutat per encarar els pro-
pers anys de gestió de les 
polítiques públiques a Rubí. 
VR considera en un comu-
nicat que és “imprescindi-
ble la col·laboració entre 
agents polítics, econòmics i 
socials, per tal d’arribar a un 
gran acord de ciutat”.

Per aquest motiu, ha po-
sat sobre la taula diverses 
propostes, entre les quals 
hi ha diverses en matèria 
fiscal. Veïns per Rubí creu 
que cal bonificar el 100% 
de la taxa que paguen els 
bars i restaurants per les 
terrasses fins que no puguin 
fer servir el 100% de l’espai, 
així com la taxa d’escom-
braries en funció del per-
centatge d’aforament que 
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i també tU!

Condis Mariona és: 

JANA, MARTINA i LLUC

Integrants de Veïns per Rubí, en una imatge d’arxiu. / Arxiu

puguin utilitzar respecte 
del total i també en funció 
del temps que el comerç 
estigui tancat. També pro-
posen bonificacions de l’IBI 
per implantació de noves 
activitats econòmiques o 
espais en desús i impulsar 
una campanya informativa 
sobre els nous terminis de 
pagament de les taxes i els 
impostos.

Pel que fa a l’habitatge, 
considera que és necessari 
impulsar modificacions en 
el planejament urbanís-
tic per permetre la cons-
trucció de nous habitatges 
protegits municipals per a 
lloguer, així com també per 
impulsar noves activitats 
econòmiques i agilitzar 
el tràmit de les llicències. 
A més, creu que s’hauria 
de planificar una xarxa de 
carrils bici a tota la ciutat 
que connecti equipaments 
i serveis clau amb espais 
naturals i urbanitzacions a 
través d’eixos principals.

A les urbanitzacions, la 
formació proposa un Pla 
de dinamització en àmbits 
econòmics i comercials, 
però també d’equipaments 
i culturals, i pel nucli urbà 
defensa un Pla de verd 
urbà per augmentar el vo-
lum de verd, relacionat 
estretament amb el canvi 
climàtic.

ReDAcció

L’Alternativa d’Unitat Popu-
lar ha iniciat una recollida de 
signatures entre la ciutada-
nia per demanar la rebaixa 
de retribucions dels regidors 
i alts càrrecs i dels costos de 
representació institucional. 
En el Ple d’abril, la forma-
ció política ja va demanar 
aquesta mesura, que va tenir 
el suport de tota l’oposició, 
però que no es va aprovar 
perquè el govern, formada 
pel PSC i En Comú Podem, 
hi van votar en contra.

L’AUP considera que la 
recollida de signatures és 

“un pas endavant per mos-
trar que aquesta rebaixa és 
necessària i, a més, compta 
amb el suport de la ciuta-
dania”. La formació assem-
bleària considera que no es 
tracta de “fer demagògia o 
de cerca mesures populars, 
sinó de remunerar de forma 
digna les tasques de repre-
sentació i alhora de forma 
solidària i proporcionada a 
l’entorn”, i recorden que “la 
política no és una professió 
ni un camí per al propi pro-
grés social”. La recollida de 
signatures es fa de forma 
virtual a través la plataforma 
change.org
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El Voluntariat per la llengua demana 
voluntaris per seguir amb el programa 
de forma virtual

Vermut musical del cRAc amb el grup 
Pep’s Show Boys i Heydigger

REDAcció

El Voluntariat per la Llengua 
que impulsa el Consorci de 
Normalització Lingüística de 
Terrassa i Rubí a través del 
Servei Local de Català conti-
nua la seva activitat a través 
de les videoconferències. 
Les parelles lingüístiques 
estan mantenint les seves 
trobades a través de diver-
ses plataformes de video-
conferència, unes trobades 
en què un voluntari ajuda 

REDAcció

El grup Les Mamarrachas, 
amb el suport del Centre 
Rubinenc d’Alternatives 
Culturals (CRAC), torna a 
organitzar un vermut musi-
cal virtual aquest dissabte 
a les 12.30 h. L’actuació 
arrencarà amb el trio rubi-
nenc Pep’s Show Boys i el 
seu repertori de cançons 
del passat d’electroswing, 
jackinhouse i swinghouse. 
Posteriorment, el rubinenc 
Heydigger, exmembre del 
grup M.A.D., punxarà els 
ritmes més ballables. El 
concert es podrà seguir a 
https://bit.ly/vermutonline 
i estarà presentat per Les 
Mamarrachas.

El cicle de vermuts va 
començar la setmana pas-
sada i es farà durant dos 
mesos. El seu funcionament 
és amb un sistema de ta-
quilla inversa, es poden fer 
aportacions econòmiques 
als artistes al compte ES14 
3025 0014 0514 0001 9563 
així com també en un enllaç 
que apareix durant el ver-
mut musical.El programa continua endavant a través de videoconferències Cartell promocional de l’activitat.

a una persona aprenent a 
adquirir més competència 
lingüística en l’expressió 
oral del català.

La modalitat del Volun-
tariat per la Llengua virtual 
ha rebut un augment de 
persones inscrites apre-
nents i per aquest motiu 
demana voluntaris que sàpi-
guen parlar català i vulguin 
dedicar una hora setmanal 
a ajudar a un aprenent. A 
més d’ajudar una persona 
a perdre la por i la vergonya 

de parlar un nou idioma, és 
una oportunitat de conèixer 
persones d’arreu del món i 
les seves cultures i consti-
tueix una eina de coneixe-
ment mutu, cohesió social, 
solidaritat i enriquiment 
personal.

Les persones interes-
sades a participar poden 
entrar al portal vxl.cat i em-
plenar la fitxa d’inscripció, 
seleccionant la preferència 
‘Virtual’ i especificant la 
disponibilitat horària. En 
pocs dies, els inscrits rebran 
una comunicació per correu 
electrònic amb la informa-
ció necessària per iniciar les 
trobades virtuals amb la pa-
rella lingüística assignada. 
Per més informació, es pot 
enviar un correu electrònic 
a vxl.rubi@cpnl.cat o un 
missatge de WhatsApp al 
637 368 638.

Des del seu inici l’any 
2003, aquest programa ha 
format més de 140.000 
parelles lingüístiques amb 
participants que viuen a Ca-
talunya i arreu del món.

Article d’opinió

día internacional contra la Homofobia
lA rÀBiA

El pasado 17 de de mayo fue el 
Día Internacional contra la Homo-
fobia, la Bifobia y la Transfobia, 
recordamos que hace únicamente 
30 años que la Organización Mun-
dial de la Salud despatologizó la 
homosexualidad y, denunciamos 
que la transexualidad sigue con-
siderándose una patología.

La comunidad LGTBIQ+ no 
únicamente está fuera del siste-
ma cisheteropatriarcal sinó que, 
además, es castigada y marginada 
por representar la disidencia. So-
mos los raros, las desviadas, las 
trans, las bolleras, las promiscuas, 
las marikas. La sociedad nos vio-
lenta, nos hace sufrir a lo largo de 
nuestra vida, nos pone en situación 
de vulnerabilidad debido a nuestra 
identidad.

Son muchos los ámbitos en 
que nos afecta esta discriminación, 
hoy, más que nunca pero como 
cada día del año, denunciamos la 
violencia institucional, familiar y 
social a la que se nos expone.

- En el ámbito laboral, tenemos 
tasas de desempleo descomunales, 

y todavía vivimos discriminacio-
nes que nos llevan a situaciones 
de precariedad y exclusión social. 
En especial a todes les compañeres 
migrades, les que son excluidas de 
todos los circuitos y, reciben aún 
más violencia institucional.

- En el ámbito familiar, sufri-
mos violencia. Violencia familiar. 
Muches de nosotres nos vemos 

obligades a volver temporalmente 
al armario en el entorno familiar, 
a esconder quienes somos, por 
miedo al rechazo y reproche del 
entorno, supuestamente, más cer-
cano. Nos vemos obligades a tejer 
otras redes y vínculos, nuevos y 
seguros para poder sobrevivir. En 
ocasiones, viéndonos expuestas en 
el proceso a inestabilidad, soledad 

y mucho dolor.
- La violencia social, simbóli-

ca, toma muchas y diferentes for-
mas. No existimos en los medios 
de comunicación, en las películas, 
en las series; y si existimos, lo 
hacemos de manera estereotipa-
da, grotesca y se nos da un uso 
instrumental. Estamos infrarre-
presentades. Nuestras realidades 

heterogéneas son invisibles. Tam-
poco existimos a ojos del sistema 
educativo, que pretende ocultar 
que el mundo es diverso y plural 
bajo una aparente neutralidad, 
que en realidad no es más que la 
reproducción de las hegemonías.
Finalmente, cabe decir que sufri-
mos violencia institucional. Que 
se nos estigmatiza, se nos cuesti-
ona y se nos persigue. Señalamos 
directa y especialmente al sistema 
policial y judicial, que perpetúa un 
sistema que constantemente ejerce 
violencia sobre todas nosotras. 
Porque hay lugares en los que ser, 
es ilegal.

En Rubí existe el servicio 
de acompañamiento a nuestra 
comunidad. Es necesario pero 
insuficiente. Por eso, desde La 
Rabia Exigimos instrumentos, 
herramientas y políticas laborales 
para la contratación de personas 
trans discriminadas en el mercado, 
también a nivel municipal. Exigi-
mos políticas que nos garanticen 
los mismos derechos y oportunida-
des a todes y sobretodo apostamos 
por la colectividad, la militancia y 
la resistencia!
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comencen les obres per instal·lar 
un bar al pavelló de la llana
ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí ha 
iniciat aquest dilluns dues 
obres del Pla d’inversions 
financerament sostenibles: 
la instal·lació d’un bar al 
pavelló de La Llana i la re-
paració de les cornises de 
diversos pavellons del ce-
mentiri. Es tracta dels pri-
mers projectes impulsats 
des que es va publicar el 
decret d’alarma.

A La Llana, la intervenció 

permetrà separar i delimitar 
la zona destinada al bar de 
l’equipament i preparar-la 
per una futura concessió de 
l’activitat de bar. Es preveu 
un tancament interior que el 
separi, amb un accés directe 
des del vestíbul i un altre 
des de l’exterior, per tal que 
funcioni de forma indepen-
dent al pavelló. L’actuació 
anirà a càrrec de l’empresa 
B28 Construccions per un 
import de 85.707,78 euros 
i està previst que tingui una 

durada de dos mesos.
Pel que fa a l’obra del 

cementiri, es repararan les 
cornises de nou pavellons 
de nínxols, unes obres que 
executa la mateixa empresa 
per un import de 50.047,57. 
Les obres consisteixen en 
substituir les peces de coro-
nació de façana dels edificis, 
reforçar la impermeabilitza-
ció i fer una neteja general 
de les cobertes. Pavelló de la llana.

es reprenen les obres de l’skatepark 
de can Sant Joan i les noves pistes 
de petanca de can Rosés

ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí ha 
decidit reprendre les obres 
d’ampliació de l’skatepark 
de Can Sant Joan i els tre-
balls per traslladar les instal-
lacions del Club de Petanca 
Santa Rosa, ubicades a Ca 
n’Oriol i que hauran d’anar 
a la zona esportiva de Can 
Rosés. Les dues accions es 
van aturar el 16 de març i 
estan en un període avançat 
dels treballs.

Les obres d’ampliació 
del parc de patinatge supo-
saran un augment de la su-
perfície destinada a aquesta 
pràctica esportiva, amb 
un circuit per a diferents 
nivells i zones d’estada pels 
acompanyats i pel descans. 
Només falta executar el 
paviment de formigó de la 
zona patinable, pavimentar 

la connexió entre el nou 
skatepark i l’antic, col·locar 
el mobiliari urbà i l’enllume-
nat. Es calcula que les obres 
estaran acabades en poc 
més de dos mesos.

Pel que fa al trasllat de 
les pistes de petanca que 
ara hi ha a Ca n’Oriol, falta 
executar la base per col-
locar les casetes i fer les 
pistes de petanca, a més de 
col·locar el mobiliari urbà i 
instal·lar la il·luminació. Les 
obres es finalitzaran en un 
termini d’aproximadament 
un mes i mig.

Pel que fa a les obres 
aturades del carrer Verge 
de Lourdes i els treballs per 
realitzar una plataforma 
sobre el talús del camp de 
futbol 25 de Setembre, 
l’Ajuntament està treballant 
per poder reiniciar-les a 
principis de juny.

en poc més de dos mesos acabaran les obres d’ampliació de l’skatepark. 
/ localpres-Ajuntament
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