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Els menors de 14 anys podran 
sor� r a passejar una hora al dia 
a par� r d’aquest diumenge

L’AUP proposa rebaixar els 
sous dels regidors i des� nar els 
diners a pal·liar la crisi

Pàg. 6

Sisena setmana 
de confi nament

EDICIÓ NOMÉS 
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Més de 7.000 mascaretes repartides, a 
través de la campanya ‘Gràcies, Rubí’

ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí va 
posar en marxa fa dies una 
campanya per recollir ma-
terial i ajuda econòmica per 
tal de proveir de material 
sanitari diversos col·lectius 
que no en tenen davant 

Mor Maria carretero, molt 
coneguda a la ciutat per 
regentar la Ferreteria Paloma

l’escassetat de material per 
la crisi del coronavirus. 

Després de més de dues 
setmanes, el consistori ha 
pogut repartir més de 7.000 
mascaretes, però també 
mig miler de guants, una 
trentena de líquids hidroal-
cohòlics, gairebé cinquanta 

ulleres protectores, una 
quarantena de paquets de 
tovalloletes humides, una 
seixantena de bates, una 
dotzena de ràdios i una 
vintena d’esmalts d’ungles. 
La majoria d’aquest material 
ha estat enviat a les residèn-
cies, però també a altres 
col·lectius. 

Pel que fa a les masca-
retes, unes 3.000 unitats 
han estat enviades a les 
residències Primer de Maig 
(700), Conxita Valls (600), El 
Cel de Rubí (500), Els Avets 
(500), Amanecer (450) i Sant 
Jaume (350). 

L’Ajuntament de Cas-
tellbisbal ha rebut 1.500 
mascaretes, el Mercat, 750 
i la Policia Local, 400. Els 

taxistes han rebut 350 i 
l’Associació d’Ajuda i Soli-
daritat Veïnal (ASAV), 150. 
El cementiri ha rebut 50 
mascaretes i les farmàcies, 
220. Per últim, s’han repar-
tit 160 mascaretes entre 
vuit centres veterinaris de 
la ciutat, de les quals 40 de 
la categoria FFP2.

Les donacions de mate-
rial de protecció es poden 
continuar fent a través del 
correu electrònic color@
ajrubi.cat i el telèfon 637 
830 901; les donacions eco-
nòmiques es poden fer al 
número de compte ES68 
0081 0014 0000 0176 1482 
amb el concepte Donació 
benèfica AJRUBI COVID 19 
+ NIF.

les residències han rebut la majoria del material sanitari de protecció. 
/ Facebook Amanecer

ReDAcció

Maria Carretero, més co-
neguda com ‘la Paloma’, 
ha mort als 94 anys d’edat. 
Molts rubinencs i rubinen-
ques la recordaran perquè 
va regentar durant molts 
anys la Ferreteria Paloma, a 
l’eix principal de la ciutat.

En una entrevista dins el 
cicle ‘Rubí. Una vida d’histò-
ria’, promogut per l’Ajunta-
ment, la Maria va explicar 
que ella residia a Terrassa 
i que quan es va casar amb 
el seu marit, Jaume Paloma, 
va venir a viure a Rubí, un 
municipi petit on la van sor-
prendre moltes coses. Entre 
aquestes que “les dones 
vestien amb davantal i sa-

Maria carretero, durant l’entrevista concedida al periodista Jordi 
Margarit, en el cicle ‘Rubí. una vida d’història’. / cedida

batilles, no com a Terrassa, 
on portàvem sabates”.

Sempre vestida de for-
ma impecable, la Paloma, 
una de les primeres dones 
que va tenir carnet de con-
duir a Rubí, va ser sempre 
una dona de clares convic-
cions polítiques i religioses. 
Així, es declarava de “dretes 
i molt franquista”, així com 
manifestava la seva ad-
miració pel darrer alcalde 
franquista, Manuel Muri-
llo. També va ser militant 
del Partit Popular de Rubí 
durant molts anys i sempre 
va estar en contra de la 
separació, de l’avortament 
i del moviment feminista, 
i també molt contrària a la 
tauromàquia.

La majoria del material recollit s’ha enviat a les residències de 
la ciutat, però també a col·lectius com policia local o taxistes
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Rubí té 457 positius en coronavirus 
i 692 sospitosos, segons Salut

Segons les darreres dades 
pel Departament de Salut 
de la Generalitat, publica-
des aquest dijous a través 
del canal de dades obertes, 
al nostre municipi s’han 
comptabilitzat 457 persones 
que han donat positiu amb 
coronavirus, mentre que 
692 són sospitosos de tenir 
la malaltia, però no estan 
confirmats perquè no se’ls 
ha sotmès a un test. 

L’evolució de la pandè-
mia a la ciutat s’havia alentit 
a principis del mes d’abril, 
però ha patit un repunt a 
partir del 19 d’abril, tant pel 
que fa al nombre d’infectats 
com als sospitosos. Aquestes 
són les dades per municipi. 

Amb les dades segons les 
àrees bàsiques de salut, és a 
dir, els centres de primària, a 
la nostra ciutat s’han comp-
tabilitzat 501 persones posi-

Font: Departament de Salut de la Generalitat de catalunya.

El govern de l’estat espanyol 
ha detallat aquest dijous 
com serà la sortida dels in-
fants menors de 14 anys a 
partir d’aquest diumenge, 26 
d’abril. Els infants, que estan 
confinats a casa des del 13 
de març, podran sortir una 
vegada al dia a passejar a 
prop de casa, a no més d’un 
quilòmetre del seu habitatge 
i com a màxim una hora al 
dia. Hauran d’anar acompanyats d’un adult i no podran sortir més de tres menors junts 
que convisquin al mateix pis. A més de passejar, podran saltar, córrer i fer exercici, sempre 
mantenint la distància de prevenció de mínim un metre. A més, podran dur joguines i pa-
tinets, però no podran accedir a parcs infantils públics ni utilitzar mobiliari ni elements de 
les zones infantils comunitàries. Les sortides es faran entre les 9h i les 21h. Pel que fa als 
adolescents que tinguin entre 14 i 18 anys, poden sortir a fer les mateixes activitats que 
els adults, és a dir, a comprar, a la farmàcia o a llençar les escombraries. El govern continua 
demanant l’ús de mascaretes per sortir al carrer i sobretot extremar les mesures d’higiene, 
restant-se les mans abans i després de la sortida. 

Els menors de 14 anys podran sortir a partir 
d’aquest diumenge, acompanyats d’un adult

tives en i 765 són sospitosos. 
El CAP amb més positius és 
l’Anton Borja amb 228 infec-
tats amb coronavirus, seguit 
del CAP Mútua, amb 158, i 
finalment, el CAP Sant Genís, 
amb 115. Cal recordar, però, 
que el CAP Anton Borja atén 
també una part de la pobla-
ció veïna de Castellbisbal, 
d’aquí les diferències entre 
les dades per municipi i per 
àrees de salut. / DdR

Els hospitals de Terrassa, centres hospitalaris de referencia per a la población de Rubí, estan 
registrants en els últims dies la xifra més baixa de pacients ingressats per coronavirus des 
que es va iniciar la pandemia el passat mes de març. Així, per primera vegada, aquesta 
xifra se sitúa per sota dels 350 pacients malalts per la Covid-19, una dada que ens retorna 
al 26 de març. 

En l’actualitat, hi ha 348 ingressats als hospitals de la población egarenca, dels quals 
34 estan a la Unitat de Cures Intensives. En total, entre l’Hospital Mútua de Terrassa i 
l’Hospital de Terrassa, ja s’han registrat 252 persones que han perdut la vida a causa de 
l’epidèmia de coronavirus. 

Descens significatiu del nombre de pacients 
ingressats per coronavirus 

Els infants no podran accedir a parcs infantils encara. / Arxiu
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Una Diada de Sant Jordi, atípica pel 
confinament, es trasllada a internet
ReDAcció

La imatge de milers de per-
sones al carrer participant 
de la diada de Sant Jordi 
no ha estat possible aquest 
any, almenys durant l’abril. 
El confinament obligat per 
evitar la propagació del co-
ronavirus ha impossibilitat 
que les llibreries poguessin 
instal·lar les seves parades 
com tampoc ho han pogut 
fer les parades de roses 
que omplien de color molts 
punts de la ciutat. La plaça 
Doctor Guardiet que ahir, 
Dia de Sant Jordi, s’hauria 
omplert de gom a gom va 
restar completament buida. 
Les nombroses activitats 
entorn d’aquesta popular 
diada enguany no s’han 
pogut realitzar.

Davant d’aquest escena-
ri, les llibreries rubinenques 
han ofert, i ho continuen 
fent, diverses alternatives 
perquè la gent segueixi com-
prant llibres per Sant Jordi. 
Llibreries com el Racó del 
Llibre, l’Ombra, Gràfiques 
Ventura o Establiments Vilal-
ta permeten fer les compres 
i porten les comandes a 
domicili. La llibreria Lectors, 
al tren! i l’Ombra també 
ofereixen vals de regal per-
sonalitzats, que es podran 

bescanviar per llibres quan 
s’aixequi el confinament. I 
totes permeten fer la reser-
va de llibres i recollir després 
la compra, quan es puguin 
tornar a obrir les botigues.

Totes les llibreries, a 
més, han ofert recomana-
cions a través de les xarxes 
socials i fins i tot algunes han 
realitzat diversos vídeos per 
recomanar lectures. 

En aquest sentit, l’Ajun-
tament va llençar la campa-
nya ‘Sant Jordi confinat’ i 
va demanar a la ciutadania 
que també fes les seves 
recomanacions literàries 
a través d’Instagram amb 
l’etiqueta #santjordiesque-

daacasa, o bé a través del 
Facebook i l’Instagram de la 
Biblioteca.

Altres activitats
Ràdio Rubí va emetre un 
programa especial amb el 
títol ‘Sant Jordi confinat’ 
d’11 h a 13 h, amb recoma-
nacions de llibres i música 
de 25 rubinencs d’àmbits 
diversos. A la tarda, de 17 h 
a 19 h es va emetre el pro-
grama especial de Sant Jordi 
‘Sons del passat’, conduït 
per Xavier Baltà.

A més, durant aquests 
dies, les professores de les 
escoles bressol municipals 
estan fent diversos video-

Aquesta ha estat una Diada de Sant Jordi atípica. / Arxiu 

contes explicant la història 
de Sant Jordi. Uns audiovi-
suals que es poden trobar 
en el canal de Youtube de 
l’Ajuntament (https://www.
youtube.com/user/Ajunta-
mentDeRubi/videos). 

Pel que fa als equipa-
ments municipals, l’Ateneu 
també ha ofert diverses 
activitats relacionades amb 
Sant Jordi a través de Face-
book (https://www.facebo-
ok.com/lateneu.rubi/) de 
l’Ateneu i la Biblioteca fa 
recomanacions i propostes 
relacionades amb la diada 
també a Facebook (https://
www.facebook.com/biblio-
tecaMMT).

L’Ateneu oferirà prop d’una vuitantena 
d’activitats virtuals durant els propers mesos
ReDAcció

L’Ateneu reprèn la seva pro-
gramació amb activitats vir-
tuals sota el lema ‘L’Ateneu 
a casa teva. El personal de 
l’Ateneu ha estat treballant 
per poder readaptar alguns 
continguts de la programa-
ció a un format audiovisual 
que s’oferirà a través de 
la pàgina web i les xarxes 
socials de l’equipament 
cultural.

Es tracta dels cicles di-
vulgatius ‘Els llibres i els 
dies. La literatura universal 
en vuit autors’, ‘Personat-
ges de la Història de Rubí’, 
‘Sala Clàssica’ i ‘Conta’m 
una òpera’. També hi haurà 
propostes familiars com els 
espais d’art i creativitat de 
Catàrtic, el taller ‘LabCrea-
tiu’, ‘Teatre al menjador’ o 
el cicle ‘Música per a petita 
infància’. En total, són més 

L’Ateneu oferirà múltiples activitats en línia. / Arxiu

d’una vuitantena d’activitats 
que podrien augmentar en 
els propers dies.

Els continguts digitals 
de l’Ateneu es podran tro-
bar en format audiovisual, 

segons les dates indicades 
a la programació, al web 
http://www.ateneurubi.cat, 
al Facebook de l’Ateneu i al 
canal de Yotube de l’equi-
pament. Les sessions del 

cicle ‘Música per a petita 
infància’ són les úniques 
que s’han plantejat per ser 
seguides en directe a través 
del perfil d’Instragram @
minimusicologics.

Una seixantena de dansaires de l’Esbart Dansaire de Rubí 
han participat en un audiovisual que ha impulsat l’entitat 
amb l’objectiu de celebrar la diada de Sant Jordi. Es tracta 
d’un vídeo on es veu els membres de l’Esbart ballant la 
cançó ‘Rosa de paper’, del poeta Vicent Andrés i Estellés, 
amb música de Miquel Gil i coreografia de Jordi Rubio.

Durant el confinament, els ballarins han assajat aquesta 
cançó a través d’un tutorial que ha confeccionat l’Esbart 
Dansaire. Es tracta de la primera coreografia que l’entitat 
prepara i assaja de forma digital sense cap activitat presenci-
al. El vídeo es pot  visualitzar al web de l’Esbart Dansaire.

L’Esbart Dansaire celebra Sant Jordi 
ballant la cançó ‘Rosa de paper’

L’escriptora Irene Gó-
mez col·labora amb 
l’Associació de Soli-
daritat i Ajuda Veïnal 
(ASAV) amb la venda 
solidària del llibre ‘Els 
gats no mengen ra-
tolins’, de l’editorial 
Excellence, amb les 
il·lustracions de Patri-
cia Herreruela. El 30% 
dels beneficis de la 

venda d’aquest conte infantil es destinaran als projectes 
que té en marxa l’ASAV i que serviran per ajudar els infants 
en aquesta crisi provocada per l’epidèmia. Concretament, 
els diners es faran servir per comprar aliments i productes 
d’higiene infantil.

Per aquest motiu, ASAV demana als rubinencs que com-
prin aquest llibre aprofitant la diada de Sant Jordi, que tot 
i que la festa s’ha posposat fins al 23 de juliol, les llibreries 
i el gremi de floristes impulsen també un Sant Jordi virtual. 
El llibre es pot comprar a través de les pàgines web www.
racodelllibre.cat i www.libelista.com.

ASAV impulsa la venda del llibre 
solidari ‘Els gats no mengen ratolins’

El Grup Fotogràfic El Gra ja ha fet públics els deu guanyadors 
del concurs fotogràfic de confinament que s’ha realitzat a 
través de la pàgina de Facebook de l’entitat. El certamen 
ha comptat amb la participació de gairebé un centenar 
de persones i els 10 guanyadors s’han triat a través de les 
votacions de ‘M’agrada’ del públic.

Així, en primer lloc amb 138 punts, ha quedat Daniel 
Vela, amb una fascinant fotografia d’un gat contemplant 
fixament la pantalla d’un telèfon mòbil. Manel Miras (109) 
ha estat segon amb un retrat d’una dona gran que cuida 
les plantes del balcó i Adriana Gómez (104) ha estat tercera 
amb una imatge de peces de dominó. Els altres guanyadors 
han estat Pere Farré (102), Marc Ferré (86), Carles Díaz (85), 
Anna Farré (81), Jordi Villacrosa (80), Jordi Preñanosa (69) 
i Jaume Roura (65).

Totes les fotografies guanyadores es poden veure al web 
https://www.grupfotograficelgra.cat.

Daniel Vela guanya el concurs de 
fotografia de confinament d’El Gra

La fotografia guanyadora és de Daniel Vela Fontanals, amb 138 
punts. / Cedida
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un terç de les empreses de Rubí estan 
aturades fins que acabi l’estat d’alarma
ReDAcció

A través de l’Oficina de 
Serveis a l’Empresa (OSE), 
l’Ajuntament de Rubí ha 
fet una enquesta per ava-
luar les conseqüències de 
l’estat d’alarma provocat 
pel coronavirus en el teixit 
industrial i econòmic de la 
ciutat. De les 96 empreses 
enquestades, el 67% afir-
men que tenen un grau 
molt elevat d’afectació i un 
terç preveu el cessament de 
l’activitat mentre duri l’estat 
d’alarma.

Els principals canvis 
implementats per les em-
preses enquestades que 
s’han adaptat a la nova 
situació són el teletreball, 
els Expedients de Regulació 
Temporal d’Ocupació i la 
flexibilització horària. 

Les empreses més afec-
tades han estat les que 
tenen una plantilla d’entre 
11 a 25 treballadors, se-

guides per les que tenen 
més de 500 i les que tenen 
una plantilla de menys de 5 
treballadors. 

Totes les empreses que 
han participat en l’enquesta 
diuen que valoren l’impacte 
del coronavirus amb un va-

lor igual o superior a 7 sobre 
10. Per polígons, les zones 
amb més afectació són Ca 
n’Alzamora, Sant Genís i la 
carretera de Terrassa.

Pel que fa a les àrees 
de treball, les que s’han 
vist més afectades són les 

imatge d’arxiu d’un polígon de Rubí.

engeguen un nou servei per 
assessorar les persones en 
risc de perdre l’habitatge
ReDAcció

L’Ajuntament de Rubí i Prour-
sa han habilitat un nou servei 
d’informació, assessorament 
i intermediació per atendre 
persones que estan en risc 
de perdre l’habitatge per 
situacions de salut o econò-
miques derivades de la crisi 
pel coronavirus. El servei 
està dirigit tant a llogaters, 
com a propietaris amb hipo-
teques vigents o propietaris 
d’habitatges llogats a terce-
res persones i altres ciuta-
dans que puguin tenir risc 
de perdre el seu habitatge. 
El servei es presta a través 
del telèfon 93 588 66 93 de 
dilluns a divendres de 9 h a 
14 h o pel correu electrònic 
proursa@ajrubi.cat.

Davant d’aquesta nova 
situació, les persones afec-
tades per la crisi sanitària 
poden sol·licitar una reduc-
ció del 50% de la renda de 
lloguer o una moratòria en el 
pagament del rebut sencer 
per als llogaters de grans te-
nidors, així com demanar un 
ajornament en el pagament 
quan el pis sigui d’un petit 
propietari o una moratòria 

hipotecària. Es tracta de 
les principals mesures que 
ha pres el govern central 
davant la difícil situació que 
estan vivint algunes famílies 
arran de la crisi, però n’hi 
ha altres. L’Ajuntament ha 
habilitat un nou apartat web 
municipal on es recull tota la 
informació relacionada amb 
l’impacte del coronavirus 
en l’àmbit de l’habitatge i es 
facilita la documentació per 
tramitar els ajuts.

La regidora d’Habitatge, 
Ànnia García, ha explicat que 
“la crisi de la COVID-19 ha 
augmentat la vulnerabilitat 
de moltes persones i això 
obliga l’Ajuntament a refor-
çar l’acompanyament per 
assegurar-se que coneixen 
els seus drets i facilitar-los 
l’accés als ajuts”. De fet, 
l’Ajuntament va anunciar al 
març una moratòria en el 
pagament del lloguer dels 
dos propers mesos per als 
pisos i altres immobles del 
parc d’habitatges que ges-
tiona el consistori. L’import 
dels dos rebuts ascendeix a 
83.000 euros i es cobraran 
de manera prorratejada 
durant un any.

d’operacions, logística i 
administració, segons l’en-
questa, mentre que per 
sectors, l’hostaleria, les ac-
tivitats administratives i ser-
veis auxiliars i la construcció 
són els més colpejats per 
l’aturada.

Hi ha diversos ajuts dirigits exclusivament a les persones afectades per 
la crisi sanitària. / Ajuntament

Projectes socials i activitats reivindicatives, al CRAC
ReDAcció

El Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC) va 
tancar les seves portes el 13 
de març amb l’inici del con-
finament, però va iniciar tot 
un seguit de projectes socials 
per ajudar a la ciutadania, 
entre els quals la recollida 
d’aliments, la distribució 
de mascaretes de roba o 
l’activitat cultural Tastets de 
confinament.

Així, el 28 d’abril de 10 a 
12 h al CRAC es recolliran ali-
ments bàsics per a persones 
en situació de risc i també 
es recolliran productes per 
a nadons, principalment 

bolquers, llet en pols i po-
tets. El material serà lliurat 
a Càritas i Frater-Nadal. El 
mateix dia a la mateixa hora, 
es distribuiran gratuïtament 
les mascaretes de roba que 
han preparat les costureres 
voluntàries de la Xarxa Units 
Fem Força gràcies a les apor-
tacions de roba de la gent 
de Rubí i que s’ha coordinat 
amb ASAV.
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prar llibres al web www.
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al CRAC si s’introdueix CRAC 

en l’apartat de comentaris.
Una altra iniciativa cultu-

ral del centre cultural alter-
natiu és el Tastet de Confi-
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28 d’abril es penjaran tots els 
vídeos a Instagram i Facebo-
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aconsegueixi més ‘M’agrada’ 
guanyarà una cistella de 
verdures ecològiques i de 
proximitat d’Ecobòdum. Es 
tracta d’una iniciativa de 
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Acull i La Ràbia. Precisament 
aquesta darrera entitat en-

gega una campanya a les 
xarxes per donar veu a les 
violències que pateixen les 
dones lesbianes i per fer-les 
visibles. Es tracta de gravar 
i enviar vídeos en format 
horitzontal fins al 25 d’abril 
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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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Apunten les i els experts 
que després de la crisi sa-
nitària en vindrà una d’edu-
cativa. El confinament, que 
encara vivim fruit de la 
pandèmia de la Covid-19, 
deixarà sense escola més 
d’un milió d’alumnes a Cata-
lunya durant uns sis mesos. 
Segurament el 13 de març 
va ser el darrer dia d’un curs 
que potser no es podrà aca-
bar de manera presencial 
i, en cas de poder tornar a 
les classes abans del juny, 
no serà en situació de nor-
malitat. I després vindrà 
l’aturada de l’estiu que en el 
nostre país és especialment 
llarga: 12 setmanes, 3 me-
sos. Una aturada d’aquesta 
magnitud no afecta a tot-
hom per igual: un sistema 
educatiu que des d’un pri-
mer moment va ser desigual 
en la resposta. A un extrem, 
centres demanant connecti-
vitat 6 hores al dia i oferint 
una rèplica virtual de les 
classes presencials. A l’altre 
extrem, centres desbordats 

I després de la crisi sanitària, l’educativa
EulÀliA FORMiGuERA, SOciÒlOGA i tÈcNicA D’EDucAciÓ. MEMBRE DE l’AuP

per una situació que en 
primer lloc passava per col-
laborar en el repartiment 
de les targetes menjador. I 
enmig una immensa escala 
de grisos. La mateixa diver-
sitat dins les llars: famílies 
desplegant una autèntica 
tasca de substitució escolar 
i famílies sense dispositius i 
connectivitat per entrar en 
contacte amb una escola 
que s’ha hagut de virtualit-
zar en poques setmanes.

I davant d’aquest pano-
rama, què fem? Són múlti-
ples les iniciatives locals que, 
com ha passat en l’àmbit 
sanitari i social, han decidit 
tirar pel dret i han desplegat 
recursos per arribar allà on 
l’administració competent 
no arriba o ho farà tard i de 
forma feixuga. Un altre cop, 
s’imposa la proximitat: pro-
moció d’obertura de wifis 
en edificis de pisos durant 
certes franges horàries, 
recollida i posada a punt 
d’ordinadors o tauletes per 
donar-los a alumnes sense 

aquest recurs, contractació 
de paquets de connectivi-
tat, etc. Tot això per acabar 
un curs que requereix, ara 
més que mai, l’atenció in-
dividualitzada dels infants 
i joves tot adaptant-se a les 
seves circumstàncies.

I quan acabi el curs, el 
paper dels municipis serà 
clau: tres mesos on moltes 
famílies hauran de treba-
llar, no podran “sortir” de 
vacances i algunes tindran 
moltes dificultats econòmi-

ques. Si lamentablement en 
termes estrictament esco-
lars el confinament ens ha 
agafat amb el pas canviat, 
que no ens passi amb l’estiu 
ara que tenim un cert marge 
per organitzar-lo. Es parla 
que sigui enriquit: amb 
activitats a l’aire lliure, lú-
diques, però afegint un plus 
d’intencionalitat educativa. 
A part d’assumir el cost que 
tindrà aquest pla (moltes 
activitats hauran de ser gra-
tuïtes i sobretot assegurant 

la cobertura dels col·lectius 
més vulnerables), és clau 
el model de governança: és 
evident que haurà de partir 
d’un lideratge clar de l’Ajun-
tament i plantejar un treball 
en xarxa amb els diversos 
agents socioeducatius de 
la ciutat (escoles i instituts, 
AFA, esplais i caus, entitats, 
empreses del sector, etc.) i 
també com a oportunitat 
estratègica, es pot conside-
rar que aquest estiu l’esport 
i la cultura hauran d’estar 

especialment al servei de 
l’educació. Activitats de 
petit format, de tot tipus, a 
tots els barris, exprimint al 
màxim tots els recursos (es 
pot valorar el voluntariat 
com a reforç en casos con-
crets), posant a disposició 
els equipaments i l’entorn.

És en aquest moment 
que el sentit de què és una 
ciutat educadora (o una 
ciutat amiga de la infància) 
s’ha de fer efectiu. Si la crisi 
del 2008, amb les retallades 
que la van succeir, van debi-
litar el sistema educatiu en 
termes d’equitat, treballem 
a partir d’ara perquè això no 
torni a passar i no aprofun-
dim les desigualtats educa-
tives ja existents. El repte no 
és senzill: cal planificar amb 
un elevat grau d’incertesa 
(encara no sabem quan i 
com es farà el desconfina-
ment). No obstant,

les dificultats no ens han 
de paralitzar: no hi ha alter-
nativa, cal actuar de forma 
contundent i clara.

Alumnes de l’escola Maria Montessori de Rubí.

ERc demana obrir el pressupost del 2021 
a l’oposició i arribar a un pacte de ciutat
REDAcciÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha posat so-
bre la taula dues propostes 
per tal de “fer una oportuni-
tat d’aquesta crisi i que Rubí 
tiri endavant amb la menor 
afectació possible per a la 
ciutadania”, ha explicat Xa-
vier Corbera, portaveu dels 
republicans, en una roda de 
premsa virtual.

En primer lloc, ha posat 
sobre la taula la necessi-
tat que l’oposició tingui 

una participació activa en 
la configuració dels nous 
pressupostos del 2021, que 
Corbera considera cabdals: 
“No ens referim al fet que 
l’oposició pugui fer aportaci-
ons i el govern les incorpori 
al pressupost, sinó treballar 
de forma conjunta tota una 
sèrie de mesures que han 
de permetre afrontar els 
reptes que hi ha”. En segon 
lloc, el portaveu insisteix en 
la necessitat que els grups 
polítics de la ciutat arribin 
a un pacte de ciutat, un 

document que hauria de 
servir per “marcar línies 
estratègiques per encarar 
la propera dècada, un espai 
de diàleg i planificació per 
sortir més forts d’aquesta 
crisi, amb un horitzó es-
perançador i prometedor”. 
Segons apunta Corbera, es 
tracta de posar-se d’acord 
en “qüestions estratègiques 
de la ciutat”.

D’altra banda, i davant 
la situació de crisi immedi-
ata, Esquerra presentarà al 
govern un seguit de mesu-
res socioeconòmiques per 
mitigar les conseqüències 
de la crisi sanitària ocasio-
nada per la COVID-19 a Rubí 
durant aquesta setmana. 
Les propostes concretes 
es coneixeran durant els 
propers dies.

Per últim, sobre els di-
versos rumors que apunta-
ven que Corbera estava pas-
sant el confinament en una 
segona residència fora de 
Rubí, el portaveu ha explicat 
que “està teletreballant i 
fent el que pertoca” i que 
està passant el confinament 
entre casa seva i casa de la 
seva mare.Xavier corbera, en una imatge d’arxiu.

l’AuP proposa rebaixar els sous dels 
regidors i destinar-los a pal·liar la 
crisi del coronavirus
REDAcciÓ

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) ha demanat al 
govern local una rebaixa 
de la despesa en òrgans de 
govern per destinar aquests 
diners a la crisi econòmica 
i social provocada pel co-
ronavirus. Actualment, el 
pressupost d’aquesta par-
tida, que inclou els sous de 
tots els regidors i els càrrecs 
de confiança, les assignaci-
ons als grups municipals i 
les dietes té un pressupost 
d’1,9 milions d’euros.

La proposta de l’AUP 
és rebaixar el sou de l’al-
caldessa dels 72.000 euros 
anuals als 55.000 euros 
anuals, la quantitat que 
percebia el darrer mandat; 
que els regidors de govern 
deixin de cobrar 60.000 
euros anuals i cobrin 40.000 
i que els portaveus dels 
grups municipals passin de 
cobrar 35.000 euros a l’any 
a 20.000. 

També proposa eliminar 
els vuit càrrecs de confian-

ça que hi ha actualment, 
quatre del govern i quatre 
més dels grups polítics del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, En 
Comú Podem i Ciutadans 
i que tenen una retribució 
d’entre 25.000 i 50.000 eu-
ros depenent de la jornada. 
L’AUP calcula que d’aquesta 
forma es podrien estalviar 
més de 800.000 euros. 

“A Rubí els salaris són 
molt alts i a més hi ha molts 
assessors, davant de la si-
tuació que estem vivint cal 
una reducció de la despesa 
en òrgans de govern”, ha 
explicat la portaveu, Betlem 
Cañizar, en una roda de 
premsa virtual. Per Cañizar, 
“l’Ajuntament ha anunciat 

un pla de xoc de 600.000 
euros, però és insuficient 
perquè caldran molts més 
diners. Sant Cugat hi desti-
narà set milions d’euros i a 
Rubí necessitarem encara 
més perquè hi ha població 
més vulnerable”.

L’Alternativa creu que 
hi ha partides que caldrà 
dotar de molts més recur-
sos, com ara la d’Habitatge 
i incrementar la de Serveis 
Socials, que ja és elevada. 

També ha demanat que 
la redacció d’aquesta mo-
dificació pressupostària 
compti amb la participació 
de tots els grups de l’opo-
sició: “Creiem important 
assolir uns pressupostos 
de xoc consensuats i amb el 
suport de tots per treballar 
conjuntament per frenar 
l’impacte de la crisi que 
vindrà”.

De moment, està pre-
vista la celebració d’un Ple 
virtual el 30 d’abril, tot i 
que encara no se sap exac-
tament quin serà el format 
ni el contingut.

“A Rubí els salaris són 
molt alts i a més hi 
ha molts assessors, 

davant de la situació 
que estem vivint cal 
una reducció de la 

despesa en òrgans de 
govern”
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El cros escolar i 
la cursa de la dona 
queden anul·lats

Des que es van tancar les instal·lacions esportives de Can 
Rosés, el passat 13 de març, el bar situat al camp de futbol 
que gestiona la Unió Esportiva Rubí ha patit dos robatoris. 
Segons ha pogut saber Diari de Rubí, el primer va ser el mateix 
divendres 13 de març, quan van robar la caixa registradora, el 
microones, la cafetera i diverses begudes. El segon robatori ha 
estat aquest dilluns, quan els lladres s’han endut material de 
neteja, begudes i han fet diverses destrosses al menjador i el 
magatzem del bar. / DdR

La UE Rubí fitxa el coordinador 
del futbol base del Martinenc
La Unió Esportiva Rubí ha 
fet pública la incorporació 
d’un nou coordinador pel 
futbol base, Josep Vicenç 
Rodríguez, qui fins ara ha-
via estat coordinador del 
futbol base del Futbol Club 
Martinenc des del 2014. 
Rodríguez ja ha començat 
a treballar aquest dilluns 
establint contactes amb 
jugadors i entrenadors per 
tal de dissenyar la propera 
temporada 2020-2021. 
Josep Vicenç Rodríguez, que té la titulació d’entrenador UEFA, 
substitueix a Juan León, que ha deixat el seu càrrec per motius 
personals. / DdR

Dos robatoris al bar de les 
instal·lacions esportives de Can 
Rosés durant el confinament

El Departament d'Educació 
de la Generalitat de Cata-
lunya ha informat que ja 
tornen a ser operatives les 
targetes moneder vinculades 
als ajuts de menjador que 
havien quedat bloquejades 
temporalment per un error 
de l'entitat bancària que les 
gestiona. Tot i això, podria 
ser que encara hi hagués 
alguna targeta amb el saldo 
erroni. Segons el consistori, 

Reactivades les targetes 
moneder de les beques de 
menjador escolar

en aquest cas, la solució 
hauria d’arribar al llarg d’ahir 
dijous i per tant, avui ja 
estarien operatives. Des de 
l'Ajuntament han demanat 
als beneficiaris que no tru-
quin als telèfons de Serveis 
Socials per adreçar consultes 
sobre aquesta qüestió amb 
l'objectiu de no col·lapsar les 
línies i permetre-hi l'accés a 
altra ciutadania que pugui 
necessitar contactar-hi.

a 42a edició del Cros Esco-
lar i la primera edició de 
la Cursa de la Dona, que 
havien de tenir lloc el 15 de 
març, es van ajornar arran 
de la crisi sanitària i el pos-
terior estat d’alarma. Ara 
les dues proves han quedat 
anul·lades definitivament.

La recomanació de no 
celebrar actes que aple-
guin grans concentracions 
de gent ha portat als or-
ganitzadors, Ajuntament i 
Unió Atlètica Rubí (UAR), a 
cancel·lar els dos esdeveni-
ments i començar a treba-

llar per la seva celebració 
durant la temporada espor-
tiva 2020-2021. La inten-
ció és organitzar aquestes 
edicions una vegada s’hagi 
normalitzat la situació i es 
restableixi la possibilitat 
de celebrar esdeveniments 
que comportin la participa-
ció i assistència d’un gran 
nombre de persones.

La inscripció a la Cursa 
de la Dona anava acompa-
nyada d’un donatiu a l’On-
colliga Rubí. Ara, aquest 
import serà retornat als 
donants.

Les proves s’havien de celebrar al Parc de Ca n’Oriol.  / Ajunta-
ment/Localpres

Els lladres han forçat l’entrada al bar. / uE Rubí

Josep Vicenç Rodríguez. / cedida
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