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MIREIA CARRASCO, INFERMERA RUBINENCA

“Sento una impotència molt gran perquè
la gent no és conscient del que està passant”
MARTA CABRERA

El professional sanitari té un elevat risc de contagi. / Cedida

Mireia Carrasco és infermera de l’hospital de dia
de l’Institut Oncològic de
Catalunya, a Bellvitge, i durant aquests dies durs està
veient com moltes persones
no respecten el conﬁnament
o u�litzen material sanitari
que hauria d’estar als centres hospitalaris. Vol llençar

un missatge perquè la gent
prengui consciència que
la situació és molt greu, el
sistema sanitari està saturat
i arribarà un moment que
potser s’haurà de prioritzar
a qui es donen cures intensives i a qui no.
- Com estàs vivint aquests
moments?
- Estan sent molt durs, jo

treballo a l’hospital de dia
dels malalts oncològics i
tenim molts pacients ingressats positius. És molt dur,
sobretot perquè no poden
tenir acompanyament. Potser quan estàs sa i t’aïlles és
més fàcil, però si a aquesta
malal�a li sumes que tens un
càncer és molt di�cil. Estem
intentant �rar inicia�ves endavant perquè els pacients
no se sentin sols i tinguin
contacte amb les famílies.
- La gent està conscienciada
del que pot arribar a provocar aquesta epidèmia?
- La gent no està gens conscienciada del que està passant. Sempre pensem que a
nosaltres no ens passarà i si
no toca en primera persona
no som gens conscients. Fins
que no ens plantegem que
els nostres pares o germans
o ﬁlls poden acabar en una
caixa de pi, no ens n’adonarem, és trist però realment
és així. Jo sento una impo-

tot això de les mascaretes.
Els mitjans de comunicació,
sobretot les televisions, diuen que per sor�r al carrer
cal u�litzar guants i mascareta, això no és cert. Tant
el Ministeri de Sanitat com
l’Organització Mundial de la
Salut ho diuen ben clar: necessites mascareta i guants
si estàs en contacte amb un
infectat i els guants només
quan compres fruita i verdura, un fet que ja hauríem de
fer habitualment. No es pot
malgastar el material sanitari, perquè aquest és imprescindible per als sanitaris, per
fer la nostra feina.
- I què pot fer la gent per
evitar el contagi?
- No serveix de res u�litzar
guants si ho estàs tocant
tot i després et rasques
l’ull, perquè els guants ja
estan contaminats. El que
serveix és rentar-te les mans
moltes vegades i deixar una
distància de seguretat. Quan

“No �nc por perquè és la meva feina, és
totalment vocacional, però si em moro
salvant a la gent, almenys que serveixi
per alguna cosa. El que no vull és morir
mentre la resta de la gent con�nua
sor�nt al carrer a passar-s’ho bé.
Que tothom es quedi a casa”
tència molt gran, perquè la
gent no és conscient del que
està passant. Jo cada dia vaig
ﬁns a la feina i a l’autopista
veig famílies amb nens al
cotxe o parelles d’avis. On
van? A treballar segur que
no. L’únic que s’està demanant a la gent és que es quedi a casa, només això. Jo he
d’anar a treballar i visc amb
angoixa la responsabilitat de
cuidar als pacients i d’arribar
a casa i no contagiar la meva
família.
- Teniu material de protecció a l’hospital?
- Afortunadament sí, tot i
que sabem que hauríem
d’anar amb mascaretes de
filtre per protegir-nos nosaltres, ens diuen que anem
només amb la quirúrgica.
Així protegim el pacient si
estem infectades, però no
ens protegeix del contagi.
És un risc per nosaltres, sobretot perquè quan sor�m
tornem a casa amb les nostres famílies. En realitat, hi
ha molta desinformació amb

anem a comprar, portar els
diners justos perquè no
ens tornin canvi o pagar
amb targeta i desinfectar-la
després. Deixar les claus a
una zona bruta de la casa
i no tornar-les a tocar ﬁns
que no tornem a sor�r. I, si
volen sen�r-se més segurs,
poden usar una mascareta
de tela, com les que està repar�nt l’empresa Robin Hat
de Rubí, que a més es pot
rentar, però les mascaretes
quirúrgiques han de ser pels
professionals.
- Tens por del que pugui
passar?
- El que �nc és impotència,
hi ha professionals sanitaris
que estan morint. Jo, et
dic la veritat, no tinc por
perquè és la meva feina, és
totalment vocacional, però
si em moro salvant a la gent,
almenys que serveixi per
alguna cosa. El que no vull
és morir mentre la resta de
la gent con� nua sor� nt al
carrer a passar-s’ho bé. Que
tothom es quedi a casa.

Actualitat

Segona setmana de confinament

Carrers buits i silenciosos

Imatge de la rambla del Ferrocarril, normalment molt concorreguda. / C.C.

Arriba pràcticament el final
de la segona setmana de confinament per l’estat d’alarma
decretat per la pandèmia de
coronavirus i els carrers de
Rubí es mantenen buits, més
nets que mai i angoixantment
silenciosos.
La gran majoria de ciutadans i ciutadanes compleixen
les restriccions i només surten
puntualment a adquirir productes de primera necessitat
com aliments o medicaments,
que troben sense problemes
al Mercat Municipal o als
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diferents supermercats o establiments que mantenen les
seves portes obertes. També
es veu gent passejant el gos,
personal del servei de neteja
o de recollida d’escombraries
o repartidors de mercaderies
bàsiques, però el ritme és
molt diferent de l’habitual de
la ciutat. El silenci només es
trenca en molts punts de la
ciutat a les 20 h, quan veïns
i veïnes surten als balcons, a
les terrasses o a les finestres
per aplaudir ben fort, per homenatjar al personal sanitari

que aquests dies lluita com
pot i amb allò que pot per
salvar la vida dels infectats
pel coronavirus.
Sancions
Durant aquests dies, la Policia
Local vigila i sanciona aquells
que, en un exemple d’irresponsabilitat i incivisme, intenten evitar el confinament.
Són pocs, però bastants més
dels que haurien de ser.
De moment, ja s’han imposat una vuitantena de
sancions. / DdR

La Covid-19 entra a les residències d’avis
Tot i estar aïllats de l’exterior per intentar preservar
la salut dels seus residents,
avis i àvies que sovint tenen
patologies diverses i que són
més vulnerables al virus, la
malaltia Covid-19 ha aconseguit entrar a les residències
de gent gran de la ciutat.
A la residència Amanecer, al carrer Sant Jaume,
diumenge es va confirmar
un cas de coronavirus i vuit
interns més i quatre treballadores presentaven símptomes compatibles amb el
virus. El Consorci Sanitari
de Terrassa va enviar dimecres una doctora i una
infermera al centre, que van
realitzar 16 proves a usuaris

i usuàries i al personal de la
residència. Els resultats s’esperen que estiguin aquest
dissabte.
Mentrestant, a la residència ja s’han pres totes les
mesures distribuint els avis
i àvies en funció de la simptomatologia en diferents
plantes. També informen en
tot moment a les famílies.
A la residència El Cel de
Rubí, a l’avinguda de l’Estatut, s’ha confirmat un altre
cas positiu en coronavirus.
El pacient està aïllat des de
diumenge i es troba bé i sense febre. La resta d’usuaris
no presenta símptomes i se
segueixen tots els protocols
i s’informa matí i tarda a les

famílies.
D’altra banda, a la residència Conxita Valls, a la
carretera d’Ullastrell, no
s’ha confirmat cap positiu,
però hi ha persones amb
símptomes que han estat
aïllades i han establert les
mesures dels protocols d’actuació. Quatre usuaris del
centre han estat traslladats
a l’hospital. Per suavitzar la
prohibició de visites, també
estan en contacte amb les
famílies dels residents i els
envien vídeos diàriament.
Finalment, la residència
del Primer de Maig, com és
pública, no ha facilitat cap
informació i remet a les dades de la Generalitat. / DdR

Positius per coronavirus en els hospitals
de referència per a la població de Rubí
Consorci Sanitari de Terrassa Pacients
- Planta hospitalària
167
- Unitat de Cures Intensives
23
- Hospitalització domiciliària
8
- Hospital Sant Llàtzer
15
- Altes
26
- Defuncions
25
Total infectats
213

Hospital Universitari
Mútua de Terrassa 	
- Planta hospitalària
- Unitat de Cures Intensives
- Hospitalització domiciliària
- Altes
- Defuncions
Total infectats

Pacients
147
28
51
34
16
226

Dades de dijous 26 de març.
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Mor per coronavirus Sebastià Colomer, fundador de
Rubí Solidari i l’Obrador Coral i exregidor rubinenc
Redacció

En Sebastià Colomer va recollir al desembre un premi de l’Il·lustre Col·
legi d’Advocats de Terrassa en representació de Rubí Solidari. / Arxiu

El rubinenc Sebastià Colomer i Torrella, cofundador
d’entitats com Rubí Solidari o
l’Obrador Coral, va morir dissabte passat per coronavirus
a l’edat de 84 anys. Colomer,
que va ser regidor de l’Ajuntament de Rubí entre els anys
1991 i 1999, ha estat una
persona que ha ressaltat per
la seva implicació en el teixit
associatiu de la ciutat, per la
seva estima al municipi i pels

seus valors solidaris amb els
més necessitats. També era
membre del Centre d’Estudis
Rubinencs.
A mitjans de desembre
Colomer va recollir, en nom
de Rubí Solidari, el premi de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Terrassa que reconeixia
l’entitat per “la seva lluita
contra les injustícies socials i
a favor de la pau, la solidaritat
i la igualtat”.
Des de Rubí Solidari, han
fet públic un emotiu escrit

d’homenatge on assenyalen
que “Sebastià Colomer ha
estat el nostre company en
un llarg tram de la nostra història com a entitat; ha estat la
persona de la qual hem après
que cal tenir convicció i cor,
com ell tenia; ha estat una
persona altruista, solidària i
compromesa com totes i tots
hauríem de ser”.
Homenatge veïnal
La filla de Colomer, Arantza
Colomer, està aïllada, ja que

després de la mort del seu
pare no pot estar en contacte
amb ningú ni sortir de casa.
Per aquest motiu, els seus veïns del carrer Víctor Balaguer
li van oferir un homenatge.
Manel Miras, un dels veïns, va enregistrar un àudio
on li van traslladar tot el seu
suport i estima a la família del
Sebastià i, a més, incorpora
les cançons ‘La Vall del Riu
Vermell’ i ‘El Cant de la Senyera’ per acomiadar a aquest
rubinenc il·lustre.

La comunitat xinesa de Rubí entrega
material sanitari a l’Ajuntament per
combatre l’epidèmia

Membres de la comunitat xinesa de Rubí fent l’entrega del material.
/ Marta Casas

La comunitat xinesa de la
ciutat ha fet aquest dimecres
una entrega a l’Ajuntament
de Rubí de material sanitari
per ajudar a aturar la crisi
sanitària provocada per la
pandèmia de coronavirus.
Prop d’una cinquantena
de comerços xinesos de la ciutat han participat en aquesta
entrega de material sanitari,
que té un valor aproximat
de 8.000 euros. En total,
han lliurat al consistori 9.200

mascaretes de diversos tipus,
60 ampolles de gel desinfectant, 30 unitats de bates, cinc
ulleres i 120 paquets de tovalloletes desinfectants.
L’Ajuntament de Rubí ha
explicat que el material es
dipositarà a l’edifici consistorial i des d’allà la Policia Local
farà el repartiment a qui ho
necessiti, com per exemple
la policia, els serveis sanitaris, l’atenció domiciliària,
etc. / DdR

Diverses empreses de Rubí col·laboren
en la producció de material sanitari
Davant l’escassetat de productes sanitaris com mascaretes,
gel desinfectant o respiradors
que ha provocat l’expansió de
la pandèmia, diverses empreses rubinenques ofereixen la
seva col·laboració per produir
material sanitari.
Treballadors de Continental estan fabricant peces i
material sanitari amb impressores 3D d’una de les plantes
que l’empresa té a Rubí. Estan
organitzats a través del grup
de Telegram Continental Rubí
Makers, format per una vintena de persones, entre els
quals també hi ha rubinencs
a títol individual que tenen
aquesta tecnologia a casa.
Ara mateix, estan fabricant
viseres per protegir-se del
contagi.

També està fabricant màscares de plàstic protectores
per la cara l’empresa Uniplastic 2000, que poden arribar a
fabricar milers d’unitats per
setmana.
Per la seva banda, Grumeber, també de Rubí, s’ha mostrat disposada a col·laborar en
la fabricació de respiradors
o qualsevol altre objecte
necessari.
Per últim, Rubí Zippers Indústria de Cremalleras, per la
seva banda, fabrica i dissenya
cremalleres per a equips de
protecció, bosses i elements
estancs.
A més, cal recordar que
des de fa dies, l’empresa
Robin Hat continua amb la
fabricació de mascaretes. /
DdR

Publicitat
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Iniciativa dels
comerços
rubinencs
Les administracions anuncien
paquets
d’ajudes
per
per potenciar
comerç
a domicili
pal·liar els efectes econòmics
de laelcrisi
sanitària

Controls
dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local per
Targetes
moneder
donaracompliment
al decret de confinament
per cobrir
Rubí les
- Mossos d’Esquadra i Policia Local estan efectuant
beques menjador

en diferents punts de la ciutat controls per donar
compliment al decret de confinament i sancionar
desplaçaments innecessaris i no autoritzats
REDACCIÓ
AJUTS GOVERN CENTRAL
- Entre els espais on s’han realitzat aquests controls
-Moratòria en el pagament
La crisi sanitària
provocada
hi ha el centre
de la ciutat, la carretera C-1413 o parcs
d’hipoteques als treballadors
per la COVID-19
obligat
com el Caha
n’Oriol,
Can Fatjó i el Torrent dels Alous.
que es quedin a l’atur o que
al govern- Els
central
a decretar
controls
són tant per vehicles com per a vianants
vist reduïts els seus inl’estat d’alarma
ns al 28prop
de d’unhagin
i ja han ﬁgenerat
centenar de multes.
gressos
març, tot i que molt proba-Prohibició de tallar l’aigua,
blement s’haurà d’aplicar
la llum i el gas a col·lectius
durant mésde
dies.
El decret hapositiu
l’Escola
Música,
en coronavirus
vulnerables
impulsat un conjunt de mesu-Els ERTE no consumiran de- El primer
cas de coronavirus
que es va conèixer a
res que afecten
directament
socupació i tots podran cobrar
Rubíen
ha especial
estat el d’un
l’economia,
als treballador de l’Escola de Música
l’atur
Municipal
Pere Burés, que està hospitalitzat. Es tracta
autònoms
i a les empreses,
-Reducció de la jornada dels
del primer
cas que es fa públic d’un rubinenc amb
però també
als treballadors
treballadors al 100% per tenir
COVID-19,
ja que
temporals.
Per aquest
motielu,Servei Català de la Salut no ofereix
cura de familiars ﬁns a segon
dades de persones
diferentsles
administracions
ja infectades per territori.
grau
- L’Ajuntament
va comunicar a tots els alumnes
han proposat
les primeres
-Prestació per falta d’activitat
Repartiment de
professor
mesures d’aquest
per pal·liar
els efec-el positiu en coronavirus.
pels autònoms que hagin recentre
estàtenir
tancat des del divendres dia 14 de
puguin
lots d’aliments pels tes negati- usEl que
duït els seus ingressos un 75%
març,
quanves
es van
les mesures
restricti
sani-tancar tots els centres d’ensenyarespecte al març del 2019
més necessitats
ment.les famílies que
tàries i ajudar
Les entitats del Rebost Soli- pitjor ho estiguin passant.
dari (Càritas
i Frater-Nadal)
Així, el president
de duïts
els seus
La majoria
de clubs esportius
suspenen
les notablement
quotes dels
i la Botiga Solidària d’ASAV l’executiu espanyol, Pedro ingressos. El govern central
socis fins que acabin les restriccions pel confinament
mantenen el repartiment de Sánchez va anunciar dimarts també ha prohibit que es talli
lots d’aliments entre els més un conjunt
de mesures
llum,de
aigua
o gas anolescobraran
famílies
- Molts
dels clubsper
esportius
la ciutat
necessitats. Es farà en els dies fer front als
a laseus
crisisocis
econòmica
i sòcies lesvulnerables.
quotes del mes d’abril, una
habituals, dijous i divendres, i arran demesura
l’epidèmia.
Entre si laPel
que fa
ajuts als
que allargaran
situació
es als
perllonga
en
s’hi prendran totes les mesu- les mesures
més
destacades,
treballadors,
ha
anunciat
el temps. Així la UE Rubí, el CD Olímpic Can Fatjó i el
res de prevenció possibles per hi ha una
moratòria
que totes
Juventud
CF 25en
deelSeptiembre
sónles
trespersones
dels clubsque
de
evitar contagis de COVID-19, pagament
de
les
hipoteques
estiguin
en
situació
d’un
futbol que han anunciat aquesta mesura.
tant pel que fa als voluntaris per aquelles
persones
queNatació
es Expedient
Regulació
- També
el Club
Rubí ha de
informat
als Temseus
de les entitats com als usuaris quedin aabonats
l’atur o per
aquells queporal
d’Ocupació
(ERTO)decoi abonades
no passaran
el rebut
la
del rebost. / DdR
treballadors
vegin rebrarano la
prestació
quotaque
ni cobraran
cap activitat
servei
mentred’atur,
el club
estigui tancat pel confinament. A més ha anunciat
que estudiaran com compensar la segona quinzena
del mes de març.
- La majoria de clubs també ofereixen a través de les
xarxes socials o aplicacions de mòbil entrenaments i
exercicis per fer a casa durant aquest temps.
La Generalitat de Catalunya
ha garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneﬁciari
de les beques menjadors i als
menors usuaris dels serveis
d’intervenció socioeducativa
amb servei d’àpat a través
d’unes targetes moneders.
Això vol dir que a Rubí es
repartiUn
ran 1.782
targetes per
professor
de
cobrir aquestes necessitats i
un total de 17.000 a tot el Vallès Occidental. Les targetes
moneders es distribuiran de
manera personal al domicili
de cada infant entre el 23 i el
25 de març. / DdR

Els infants amb TEA o TDAH poden sortir al carrer
acompanyats per un adult durant el confinament
- Els infants que tinguin un Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA) o un Trastorn per Dèficit d’Atenció i
Hiperactivitat (TDAH) tenen permès sortir al carrer
acompanyats mentre duri el confinament. Amb
aquesta mesura es vol evitar que els infants que tenen
aquests trastorns tinguin un agreujament del seu estat
a conseqüència de no poder sortir al carrer.
- Els infants hauran d’anar acompanyats d’una sola
persona, han de respectar les mesures de distanciament social per evitar contagis i hauran de dur un
document acreditatiu sobre el seu trastorn.

durant el confinament

una inversió de 7,5 milions
d’euros per compensar els
autònoms afectats per la crisi
i que no tinguin una alternaAJUTS GENERALITAT
tiva d’ingressos si demostren
-Moratòria en el pagament de
tenir pèrdues econòmiques
tributs a la Generalitat
en relació amb el març del
-7,5 milions d’euros per ajudar
2019. També s’ha anunciat
als autònoms que no tinguin
una línia de crèdits de 1.000
alternativa d’ingressos i hagin
milions d’euros, a través de
tingut pèrdues en relació amb
l’Institut Català de Finances
el març del 2019
o Avalis Catalunya, destinat a
-Línia de crèdits de 1.000 miles pimes per ajudar a la seva
març
lionsDivendres,
d’euros per20a de
pimes
perde 2020
liquiditat i a mantenir els llocs
necessitats de liquidació i manclients coneguin quins són els de treball.
A través
d’aquest
Una
mesura porque
teniment dels llocs de treball
establiments
que
ofereixen
tal,
http://adomicili.slowsla
Generalitat
calcula
que
Targetes moneder -Moratòria de la taxa turística
compres de proximitat a les podrà
hopping.cat,
rubinencs
ajudar els
a unes
4.000
per cobrir a Rubí les llars durant aquesta etapa de empreses.
podran veure quins establiAJUTS AJUNTAMENT
confinament.
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- Els mossens podran assistir a domicili les persones
que ho sol·licitin.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube
perquè els ﬁdels puguin seguir les misses.
-Protecció pels treballadors ﬁxos discontinus, a temps parcial
i cooperatives
-300 milions d’euros per reforçar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cientíﬁca
-Pròrroga automàtica de les
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 milions d’euros a les comunitats
autònomes
-1.000 milions d’euros per
inversions sanitàries
Redacciódel pagament dels
-Suspensió
deutes tributaris a les pimes
L’Associació de Comerciants,
-Ajuts al sector turístic, transServeis i Restauració de Rubí
port i hostaleria
s’ha unit als comerciants
-Subministrament de 950.000
de Cerdanyola, Vilanova i la
mascaretes
La
Generalitat de Catalunya

-25 milions d’euros per beques
menjador
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El Mercat fa encàrrecs per telèfon i WhatsApp
- El Mercat Municipal continua obert amb l’horari
habitual.
- Els paradistes ofereixen la possibilitat als clients
de fer les comandes per telèfon o WhastApp per tal
d’evitar cues i aglomeracions i algunes fan entregues
a domicili.
- L’equipament ha impulsat un conjunt de mesures
per prevenir els contagis, com ara la utilització de
guants per fer servir el carret o la instal·lació de gel
desinfectant els taulells.

Ta

Actualitat

Divendres, 27 de març de 2020

Amplien el termini de pagament
dels tributs per pal·liar els efectes
de la crisi del coronavirus
L’Ajuntament de Rubí ha ajornat el pagament dels tributs
i taxes municipals com a
mesura d’ajut a les famílies
i l’economia local davant
l’estat d’alarma per la Covid19. Amb la flexibilització
del pagament, el Consistori
pretén pal·liar el perjudici
que aquesta situació suposa
als rubinencs i rubinenques,
així com alleugerir la pressió tributària i facilitar les
obligacions financeres de la
ciutadania.
Recaptació voluntària
- Es prorroga fins al 3 de
juliol de 2020 el termini de
pagament dels padrons de
l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
- Es modifiquen les dates
de domiciliació de les fraccions de l’Impost sobre béns
immobles (BI), la taxa per la
recollida d’escombraries i la
taxa de guals.
- Pel que fa a les liquidacions que es troben en període
de cobrament el dia 18 de
març, s’amplia el termini de
pagament fins al 30 d’abril de
2020, excepte que el termini
general atorgat per la norma
sigui major.
- Els terminis de pagament de liquidacions que
s’hagin iniciat amb poste-

Entre les empreses rubinenques, n‘hi ha dues que s’ha
fet públic que tenen casos
de coronavirus. La primera
és Correus de Rubí, on els
treballadors de l’oficina denuncien que l’empresa no ha
complert el protocol després
de detectar un cas de coronavirus. L’altra empresa és
Continental, que finalment
s’ha vist obligada a aturar la
producció perquè s’han confirmat quatre positius.
Segons ha informat el
sindicat CGT de Correus de
Rubí, una persona va agafar
la baixa el 13 de març, però
no va ser fins 7 dies més tard
que els sindicats van tenir
coneixement que la persona
tenia COVID-19. "El protocol
diu que cal desallotjar l'oficina, desinfectar i posar la
plantilla en quarantena, però

L’Alternativa d’Unitat Popular considera prioritari enfortir
la xarxa ciutadana per ajudar la gent
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-L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) creu que ara és el
moment “d’enfortir la xarxa ciutadana, perquè seran
setmanes dures, encara estem en fase de pujada del
contagi i cal fer el possible per ajudar a la supervivència
i la vida de la gent”.
- Betlem Cañizar, portaveu de l’AUP, ha fet una crida a
respectar el confinament i considera que “aquesta crisi
sanitària és conseqüència d’un sistema econòmic que
ha destruït entorns naturals i ha fet que un virus que
ja existia passi als humans”. També critica les retallades
en salut que s’han fet durant els darrers anys.
- Per la regidora ara toca “fomentar les empreses locals
i de proximitat, que tinguin condicions laborals dignes i
que l’economia no es carregui el medi ambient”.

Divendres, 13 de març de 2020

L’Escola d’Art i Disseny ofereix vídeos de manualitats per
dona deu dies més a
infants i joves perL’Ajuntament
fer a casa

TMA per
presentar
l’estudi
L’Escola
d’Art i Disseny de
Rubí (edRa)d’impacte
està tancada des
del 13 de març, quan es va decretar el confinament.
ambiental
de l’abocador
Els professors dels cicles formatius estan fent un se-

Un dels pagaments que s’han ajornat ha estat el de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica . /Arxiu

rioritat al 18 de març s’han
ampliat fins al 20 de maig de
2020, excepte que el termini
general atorgat per la norma
sigui major.
- Es prorroga un mes els
padrons de taxes i preus
públics de meritament mensual.
Els ajornaments o fraccionaments concedits abans
del 18 de març de 2020, amb
data de venciment entre el
18 de març i el 30 d’abril de
2020, compliran el termini
el 30 d’abril de 2020. Els

concedits després del 18 de
març de 2020 venceran el 20
de maig de 2020.
La setmana passada,
l’Ajuntament va anunciar la
seva intenció d’incrementar
fins als 250.000 euros el fons
de contingència municipal. La
partida pressupostària, dotada actualment amb 100.000
euros, s’ampliarà tan aviat
com sigui possible per tal de
donar resposta als perjudicis
ocasionats a la ciutat com a
conseqüència del coronavirus
(Covid-19).

Detecten positius en coronavirus
a Correus i Continental
Marta Cabrera
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això no s'ha complert", explica Carlos Almagro, de la CGT,
qui assenyala que l'oficina no
s’ha desinfectat fins aquest
dimarts i tampoc s'ha aïllat
cap treballador.
Per Juan Antonio Majón,
de CGT Correus Vallès, tot
plegat "és molt irresponsable, la direcció de Correus
no té consciència que això
és una crisi sanitària i posa
per damunt els interessos
de l'empresa a la salut dels
treballadors". També ha dit
que hi ha persones amb
símptomes compatibles amb
COVID-19 a les quals encara
no se'ls ha fet el test.
En canvi, Almagro ha dit
que la persona infectada, que
treballa fent repartiment,
sí que ha tingut contacte
amb la resta de treballadors,
especialment durant els esmorzars. A més assenyala
que no hi ha mascaretes

per a tota la plantilla, el gel
desinfectant individualitzat
va arribar dijous i els guants
també van arribar tard. A
l'oficina de Correus de Rubí
hi treballen prop d'una trentena d'empleats.
Pel que fa a Continental,
alguns treballadors ja es van
plantar la setmana passada
per por al contagi, tot i que
finalment van tornar a treballar després que l’empresa
garantís un conjunt de mesures sanitàries. Ara, però,
s’havien produït dos nous
casos de possible infecció de
coronavirus i finalment han
arribat els quatre positius
que han obligat la patronal
a tancar. Avui mateix, els
representants sindicals estan
reunits amb la direcció d’empresa per negociar un Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO) durant els
propers dies.
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per l’epidèmia de coronavirus. Després de
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