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«En temps d’epidèmia, la salut d’un només ja ens dona alè» (Eugenio María de Hostos, escriptor i fi lòsof de República Dominicana)
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«Darrere la conducta de cadascú depèn el destí  de tots» (Alexandre Magne, rei de Macedònia del s.I aC)
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hospitals restringeixen l’accés
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treballadors i empreses
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“Sento una impotència molt gran perquè 
la gent no és conscient del que està passant”
MARTA CABRERA

Mireia Carrasco és infer-
mera de l’hospital de dia 
de l’Institut Oncològic de 
Catalunya, a Bellvitge, i du-
rant aquests dies durs està 
veient com moltes persones 
no respecten el confi nament 
o u� litzen material sanitari 
que hauria d’estar als cen-
tres hospitalaris. Vol llençar 

MIREIA CARRASCO, INFERMERA RUBINENCA

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 inten-
sives 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 ingres-
sats positius. És molt dur, 
sobretot perquè no poden 
tenir acompanyament. Pot-
ser 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 en-
davant perquè els pacients 
no se sentin sols i tinguin 
contacte amb les famílies.

- La gent està conscienciada 
del que pot arribar a provo-
car aquesta epidèmia?
- La gent no està gens cons-
cienciada del que està pas-
sant. 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 fi lls poden acabar en una 
caixa de pi, no ens n’adona-
rem, és trist però realment 
és així. Jo sento una impo-

tència molt gran, perquè la 
gent no és conscient del que 
està passant. Jo cada dia vaig 
fi ns 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 dema-
nant a la gent és que es que-
di 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 protec-
ció a l’hospital?
- Afortunadament sí, tot i 
que sabem que hauríem 
d’anar amb mascaretes de 
filtre per protegir-nos no-
saltres, 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, so-
bretot perquè quan sor� m 
tornem a casa amb les nos-
tres famílies. En realitat, hi 
ha molta desinformació amb 

tot això de les mascaretes. 
Els mitjans de comunicació, 
sobretot les televisions, di-
uen que per sor� r al carrer 
cal u� litzar guants i masca-
reta, això no és cert. Tant 
el Ministeri de Sanitat com 
l’Organització Mundial de la 
Salut ho diuen ben clar: ne-
cessites mascareta i guants 
si estàs en contacte amb un 
infectat i els guants només 
quan compres fruita i verdu-
ra, un fet que ja hauríem de 
fer habitualment. No es pot 
malgastar el material sanita-
ri, perquè aquest és impres-
cindible 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 

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 fi ns 
que no tornem a sor� r. I, si 
volen sen� r-se més segurs, 
poden usar una mascareta 
de tela, com les que està re-
par� 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.

“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”

El professional sanitari té un elevat risc de contagi. / Cedida
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carrers buits i silenciosos
Segona Setmana de confinament

Arriba pràcticament el final 
de la segona setmana de con-
finament 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 ciuta-
dans i ciutadanes compleixen 
les restriccions i només surten 
puntualment a adquirir pro-
ductes de primera necessitat 
com aliments o medicaments, 
que troben sense problemes 
al Mercat Municipal o als 

diferents supermercats o es-
tabliments 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 ho-
menatjar 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’irres-
ponsabilitat i incivisme, in-
tenten evitar el confinament. 
Són pocs, però bastants més 
dels que haurien de ser. 

De moment, ja s’han im-
posat una vuitantena de 
sancions. / DdR

la covid-19 entra a les residències d’avis
Tot i estar aïllats de l’exte-
rior 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 aconse-
guit entrar a les residències 
de gent gran de la ciutat.

A la residència Amane-
cer, al carrer Sant Jaume, 
diumenge es va confirmar 
un cas de coronavirus i vuit 
interns més i quatre treba-
lladores presentaven símp-
tomes compatibles amb el 
virus. El Consorci Sanitari 
de Terrassa va enviar di-
mecres 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’es-
peren que estiguin aquest 
dissabte.

Mentrestant, a la resi-
dència ja s’han pres totes les 
mesures distribuint els avis 
i àvies en funció de la simp-
tomatologia en diferents 
plantes. També informen en 
tot moment a les famílies.

A la residència El Cel de 
Rubí, a l’avinguda de l’Esta-
tut, s’ha confirmat un altre 
cas positiu en coronavirus. 
El pacient està aïllat des de 
diumenge i es troba bé i sen-
se 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 re-

sidència 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’ac-
tuació. 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 da-
des 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  Pacients
- Planta hospitalària  147
- Unitat de Cures Intensives 28
- Hospitalització domiciliària 51
- Altes 34
- Defuncions  16
total infectats 226

imatge de la rambla del ferrocarril, normalment molt concorreguda. / c.c.

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

El rubinenc Sebastià Colo-
mer i Torrella, cofundador 
d’entitats com Rubí Solidari o 
l’Obrador Coral, va morir dis-
sabte passat per coronavirus 
a l’edat de 84 anys. Colomer, 
que va ser regidor de l’Ajun-
tament 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 

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

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 his-
tòria 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 ve-
ïns del carrer Víctor Balaguer 
li van oferir un homenatge.

Manel Miras, un dels ve-
ïns, 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 Senye-
ra’ per acomiadar a aquest 
rubinenc il·lustre.

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

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 ciu-
tat 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 desinfec-
tant, 30 unitats de bates, cinc 
ulleres i 120 paquets de tova-
lloletes desinfectants.

L’Ajuntament de Rubí ha 
explicat que el material es 
dipositarà a l’edifici consisto-
rial i des d’allà la Policia Local 
farà el repartiment a qui ho 
necessiti, com per exemple 
la policia, els serveis sani-
taris, l’atenció domiciliària, 
etc. / DdR

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

Diverses empreses de Rubí col·laboren 
en la producció de material sanitari
Davant l’escassetat de produc-
tes sanitaris com mascaretes, 
gel desinfectant o respiradors 
que ha provocat l’expansió de 
la pandèmia, diverses empre-
ses rubinenques ofereixen la 
seva col·laboració per produir 
material sanitari.

Treballadors de Conti-
nental estan fabricant peces i 
material sanitari amb impres-
sores 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 vin-
tena 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 màs-
cares de plàstic protectores 
per la cara l’empresa Uniplas-
tic 2000, que poden arribar a 
fabricar milers d’unitats per 
setmana.

Per la seva banda, Grume-
ber, també de Rubí, s’ha mos-
trat disposada a col·laborar en 
la fabricació de respiradors 
o qualsevol altre objecte 
necessari.

Per últim, Rubí Zippers In-
dústria 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
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Iniciativa dels comerços rubinencs 
per potenciar el comerç a domicili 
durant el confinament

ReDAcció

L’Associació de Comerciants, 
Serveis i Restauració de Rubí 
s’ha unit als comerciants 
de Cerdanyola, Vilanova i la 
Geltrú, Sant Sadurní d’Anoia, 
Sant Cugat, Ripollet, Premià 
de Mar i Manlleu, a més de 
les associacions dels barris 
barcelonins de Sants, l’Eixam-
ple i Horta per tirar endavant 
un directori de comerços a 
domicili. L’objectiu és que els 

clients coneguin quins són els 
establiments que ofereixen 
compres de proximitat a les 
llars durant aquesta etapa de 
confinament.

Un dels impulsors de la 
campanya, Jesús Carballo, ha 
explicat que “calen solucions 
imaginatives per fer front a 
la crisi i aquesta és bona per 
a tothom, ja que els clients 
poden seguir comprant al 
comerç de confiança sense 
sortir de casa”.

A través d’aquest por-
tal, http://adomicili.slows-
hopping.cat, els rubinencs 
podran veure quins establi-
ments continuen oberts al 
públic i quins, tot i tenir la 
persiana baixada, estan fent 
repartiments a domicili. En el 
directori es pot observar que 
a Rubí hi ha diverses botigues 
que fan repartiment a domi-
cili, com ara Blau i Rosa, El 
Racó del Llibre, La Tata o Vila 
Activa, entre altres.

Controls dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local per 
donar compliment al decret de confinament

- Mossos d’Esquadra i Policia Local estan efectuant 
en diferents punts de la ciutat controls per donar 
compliment al decret de confinament i sancionar 
desplaçaments innecessaris i no autoritzats
- Entre els espais on s’han realitzat aquests controls 
hi ha el centre de la ciutat, la carretera C-1413 o parcs 
com el Ca n’Oriol, Can Fatjó i el Torrent dels Alous. 
- Els controls són tant per vehicles  com per a vianants 
i ja han generat prop d’un centenar de multes. 

Un professor de l’Escola de Música, positiu en coronavirus
- El primer cas de coronavirus que es va conèixer a 
Rubí ha estat el d’un treballador de l’Escola de Música 
Municipal Pere Burés, que està hospitalitzat. Es tracta 
del primer cas que es fa públic d’un rubinenc amb 
COVID-19, ja que el Servei Català de la Salut no ofereix 
les dades de persones infectades per territori.
- L’Ajuntament va comunicar a tots els alumnes 
d’aquest professor el positiu en coronavirus.
- El centre està tancat des del divendres dia 14 de 
març, quan es van tancar tots els centres d’ensenya-
ment.

La majoria de clubs esportius suspenen les quotes dels 
socis fins que acabin les restriccions pel confinament

- Molts dels clubs esportius de la ciutat no cobraran 
als seus socis i sòcies les quotes del mes d’abril, una 
mesura que allargaran si la situació es perllonga en 
el temps. Així la UE Rubí, el CD Olímpic Can Fatjó i el 
Juventud CF 25 de Septiembre són tres dels clubs de 
futbol que han anunciat aquesta mesura. 
- També el Club Natació Rubí ha informat als seus 
abonats i abonades que no passaran el rebut de la 
quota ni cobraran cap activitat o servei mentre 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. 

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 distanci-
ament social per evitar contagis i hauran de dur un 
document acreditatiu sobre el seu trastorn.

El Mercat redueix el seu horari i tanca 
totes les tardes menys la del divendres
El Mercat de Rubí tanca du-
rant les tardes des d’aquest 
dijous 26 de març, a excepció 
de la tarda del divendres. Així, 
a partir d’ara l’equipament 
obrirà el dilluns de 8 h a 13 h, 
de dimarts a dijous de 7.30 h a 
13.30 h, els divendres de 7.30 
h a 19 h i els dissabtes de 7.30 
h a 14 h.

L’Ajuntament va aprovar 
dimarts la mesura en el marc 
de la Comissió de Seguiment 
de la COVID-19 perquè con-
sidera que els nous horaris 
s’ajusten millor a les neces-
sitats del personal de l’equi-
pament i ajuden a preservar 
la salut i el benestar de les 
persones que hi treballen.

El Mercat recomana als 
compradors que facin les 

Cada dia es realitza una desinfecció de les superfícies. / Associació 
d’Adjudicataris del Mercat de Rubí

comandes per telèfon o What-
sApp i així els clients només 
han d’anar a recollir-la i pa-
gar-la, una forma de reduir el 
temps d’espera, evitar cues i 

prevenir el contagi del coro-
navirus. Al web https://www.
mercatmunicipalderubi.cat/ 
podeu trobar els telèfons de 
les diferents parades. / DdR
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Les administracions anuncien paquets d’ajudes per 
pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària
REDACCIÓ

La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 ha obligat 
al govern central a decretar 
l’estat d’alarma fi ns al 28 de 
març, tot i que molt proba-
blement s’haurà d’aplicar 
durant més dies. El decret ha 
impulsat un conjunt de mesu-
res que afecten directament 
l’economia, en especial als 
autònoms i a les empreses, 
però també als treballadors 
temporals. Per aquest moti u, 
diferents administracions ja 
han proposat les primeres 
mesures per pal·liar els efec-
tes negati us que puguin tenir 
les mesures restricti ves sani-
tàries i ajudar les famílies que 
pitjor ho esti guin passant.

Així,  el  president de 
l’executiu espanyol, Pedro 
Sánchez va anunciar dimarts 
un conjunt de mesures per 
fer front a la crisi econòmica 
arran de l’epidèmia. Entre 
les mesures més destacades, 
hi ha una moratòria en el 
pagament de les hipoteques 
per aquelles persones que es 
quedin a l’atur o per aquells 
treballadors que vegin re-

duïts notablement els seus 
ingressos. El govern central 
també ha prohibit que es talli 
llum, aigua o gas a les famílies 
vulnerables.

Pel que fa als ajuts als 
treballadors, ha anunciat 
que totes les persones que 
estiguin en situació d’un 
Expedient de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) co-
braran la prestació d’atur, 

independentment de si en 
tenien dret o no. També 
s’ha anunciat una prestació 
per als autònoms que hagin 
vist caiguda un 75% la seva 
facturació respecte al març 
del 2019. Altres mesures són 
la possibilitat de reduir-se el 
100% de la jornada en cas 
que el treballador necessiti  
cuidar d’un familiar fins a 
segon grau.

També ha anunciat una 
transferència de 2.800 mili-
ons d’euros per a les comu-
nitats autònomes i ha fl exi-
bilitzat la regla de la despesa 
dels ajuntaments.

Pel que fa a les mesures 
adoptades per la Generalitat, 
aquestes consisteixen en una 
moratòria de l’autoliquida-
ció i pagament dels tributs 
i crèdits a la Generalitat, 

Targetes moneder 
per cobrir a Rubí les 
beques menjador
La Generalitat de Catalunya 
ha garanti t els ajuts de men-
jador a l’alumnat benefi ciari 
de les beques menjadors i als 
menors usuaris dels serveis 
d’intervenció socioeducati va 
amb servei d’àpat a través 
d’unes targetes moneders. 
Això vol dir que a Rubí es 
reparti ran 1.782 targetes per 
cobrir aquestes necessitats i 
un total de 17.000 a tot el Va-
llès Occidental. Les targetes 
moneders es distribuiran de 
manera personal al domicili 
de cada infant entre el 23 i el 
25 de març. / DdR

una inversió de 7,5 milions 
d’euros per compensar els 
autònoms afectats per la crisi 
i que no ti nguin una alterna-
ti va d’ingressos si demostren 
tenir pèrdues econòmiques 
en relació amb el març del 
2019. També s’ha anunciat 
una línia de crèdits de 1.000 
milions d’euros, a través de 
l’Insti tut Català de Finances 
o Avalis Catalunya, desti nat a 
les pimes per ajudar a la seva 
liquiditat i a mantenir els llocs 
de treball. Una mesura que 
la Generalitat calcula que 
podrà ajudar a unes 4.000 
empreses.

Pel que fa a l’Ajuntament 
de Rubí, ha dit que ajornarà el 
pagament d’impostos i taxes 
fi ns a la fi  de l’estat d’alarma. 
Això vol dir que si el 4 de maig, 
data en què s’iniciava el paga-
ment de l’IBI, la situació és la 
mateixa que ara, s’ajornarà el 
pagament. En canvi, l’Impost 
d’Acti vitats Econòmiques es 
cobra al setembre i, per tant, 
no hauria de quedar afectat. 
El que sí que s’ajornarà segur 
és el pagament de l’impost de 
vehicles, que havia començat 
el 2 de març.

AJUTS GOVERN CENTRAL
-Moratòria en el pagament 
d’hipoteques als treballadors 
que es quedin a l’atur o que 
hagin vist reduïts els seus in-
gressos
-Prohibició de tallar l’aigua, 
la llum i el gas a col·lectius 
vulnerables
-Els ERTE no consumiran de-
socupació i tots podran cobrar 
l’atur
-Reducció de la jornada dels 
treballadors al 100% per tenir 
cura de familiars fi ns a segon 
grau
-Prestació per falta d’acti vitat 
pels autònoms que hagin re-
duït els seus ingressos un 75% 
respecte al març del 2019

-Protecció pels treballadors fi -
xos disconti nus, a temps parcial 
i cooperati ves
-300 milions d’euros per refor-
çar els serveis socials
-Ajuts a la investigació cien-
tí fi ca
-Pròrroga automàtica de les 
prestacions d’atur
-Transferència de 2.800 mili-
ons d’euros a les comunitats 
autònomes
-1.000 milions d’euros per 
inversions sanitàries
-Suspensió del pagament dels 
deutes tributaris a les pimes
-Ajuts al sector turísti c, trans-
port i hostaleria
-Subministrament de 950.000 
mascaretes

-25 milions d’euros per beques 
menjador

AJUTS GENERALITAT
-Moratòria en el pagament de 
tributs a la Generalitat
-7,5 milions d’euros per ajudar 
als autònoms que no ti nguin 
alternati va d’ingressos i hagin 
ti ngut pèrdues en relació amb 
el març del 2019
-Línia de crèdits de 1.000 mi-
lions d’euros per a pimes per 
necessitats de liquidació i man-
teniment dels llocs de treball
-Moratòria de la taxa turísti ca

AJUTS AJUNTAMENT
-Ajornament dels impostos i les 
taxes municipals

Vetlles i enterraments només al tanatori i en la inti mitat
- Els difunts només es poden vetllar fi ns a un màxim 
de dues hores.
- L’aforament de les cerimònies d’enterrament, que 
no es poden fer a les esglésies, està limitat a 15 
persones.
- Les persones han de guardar un metre de distància 
entre elles, tant a les vetlles com a les cerimònies.
- Si el difunt ha mort amb coronavirus, no se’l podrà 
vetllar ni fer cerimònies de cos present per qüesti ons 
sanitàries.

Tanquen tots els centres de culte de la ciutat
- Tant les esglésies catòliques, com l’església protes-
tant i la mesquita han decidit tancar les seves portes 
per prevenir contagis.
- En el cas de les misses de difunts que s’havien de fer 
a l’església de Sant Pere el 18 i 25 de març, aquestes 
s’han ajornat al 20 i 25 de maig, respecti vament.
- Els mossens podran assisti r a domicili les persones 
que ho sol·liciti n.
- El Bisbat de Terrassa ha impulsat un Canal de Yotube 
perquè els fi dels puguin seguir les misses.

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

Reparti ment de 
lots d’aliments pels 
més necessitats 
Les enti tats del Rebost Soli-
dari (Càritas i Frater-Nadal) 
i la Boti ga Solidària d’ASAV 
mantenen el reparti ment de 
lots d’aliments entre els més 
necessitats. Es farà en els dies 
habituals, dijous i divendres, i 
s’hi prendran totes les mesu-
res de prevenció possibles per 
evitar contagis de COVID-19, 
tant pel que fa als voluntaris 
de les enti tats com als usuaris 
del rebost. / DdR
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Amplien el termini de pagament 
dels tributs per pal·liar els efectes 
de la crisi del coronavirus
L’Ajuntament de Rubí ha ajor-
nat 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 Covid-
19. Amb la flexibilització 
del pagament, el Consistori 
pretén pal·liar el perjudici 
que aquesta situació suposa 
als rubinencs i rubinenques, 
així com alleugerir la pres-
sió 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 fracci-
ons de l’Impost sobre béns 
immobles (BI), la taxa per la 
recollida d’escombraries i la 
taxa de guals.

- Pel que fa a les liquidaci-
ons 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 paga-
ment de liquidacions que 
s’hagin iniciat amb poste-

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 men-
sual.

Els ajornaments o fracci-
onaments 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, dota-
da 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).

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

MARtA cAbReRA

Entre les empreses rubinen-
ques, 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 de-
nuncien que l’empresa no ha 
complert el protocol després 
de detectar un cas de coro-
navirus. L’altra empresa és 
Continental, que finalment 
s’ha vist obligada a aturar la 
producció perquè s’han con-
firmat 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'ofi-
cina, desinfectar i posar la 
plantilla en quarantena, però 

això no s'ha complert", expli-
ca 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 irresponsa-
ble, 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 es-
morzars. 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 tren-
tena 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 tre-
ballar després que l’empresa 
garantís un conjunt de me-
sures 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’em-
presa per negociar un Expe-
dient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) durant els 
propers dies.

Detecten positius en coronavirus 
a Correus i Continental 

Problemes per tornar a casa per a dues rubinenques 
desplaçades a equador i Nova Zelanda

Sarai Flores, una rubinenca que es troba a 
l’Equador, i Laia Díez, una altra jove de Rubí 
que es troba a Nova Zelanda, estan tenint 
problemes per poder tornar a casa, segons ha 
informat Ràdio Rubí. En el primer cas, sem-
bla que Sarai podria tornar 
de seguida gràcies als vols 
que ha organitzat el Minis-
teri d’Exterior per repatriar 
5.000 espanyols que estan a 
Sud-amèrica.

En el cas de Laia Díez, 
que es troba a Oakland, 
Nova Zelanda, el tancament 
de fronteres en els països 
afectats per l’epidèmia l’ha 

deixat sense opció de tornar i està vivint un 
periple. Laia ha denunciat a través de les xar-
xes socials que no ha rebut suport de l’ambai-
xada espanyola i està a l’espera d’aconseguir 
un vol que li permeti retornar a casa.

L’Alternativa d’Unitat Popular considera prioritari enfortir 
la xarxa ciutadana per ajudar la gent

-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”. 

l’escola d’Art i Disseny ofereix vídeos de manualitats per 
infants i joves per fer a casa

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa) està tancada des 
del 13 de març, quan es va decretar el confinament. 
Els professors dels cicles formatius estan fent un se-
guiment en línia dels alumnes per tal que continuïn, 
en la mesura del possible, amb els seus estudis, però 
en el cas dels tallers pels més petits i dels joves d’ex-
pressió creativa s’ha posat en marxa una iniciativa per 
tal d’oferir-los suport a distància.

Els professors de l’escola proposaran diversos 
tutorials per fer manualitats a través del Canal de Yo-
utube Art EdRa (https://www.youtube.com/channel/
UC4xU9MCqgAv39slWWY7CQGg). La idea és oferir 
dos vídeos setmanals perquè les famílies puguin 
posar-los en pràctica a casa durant el confinament. 
Aquesta iniciativa està oberta a tots els rubinencs.

Segona edició del festival Emergentes d’Instagram amb 
un concert de carolina Alabau

Els rubinencs Sergio Cerdán i María del Río 
són els impulsors d’una iniciativa que ha sor-
git per donar a conèixer artistes emergents 
aprofitant les xarxes socials i el confinament 
per l’epidèmia de coronavirus. Després de 
l’èxit del primer festival, aquest cap de setma-
na se celebrarà la segona edició. Començarà 
aquest divendres a les 16.30 h a través del 
compte d’Instagram @emergentesfestival i 
el hastag #EmergentesFestival. El dissabte 
començarà a les 17 h i el diumenge a les 
16.30 h. En aquesta segona edició, no només 
hi haurà artistes musicals, sinó que també 
està prevista la participació de poetes el 
dissabte i el diumenge, de 12 h a 14 h. A més, 
està prevista l’actuació de l’artista rubinenca 
Carolina Alabau, que al febrer presentar el 
seu primer disc, ‘Primera Mirada’. Serà el 
diumenge a les 18 h.
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L’Ajuntament dona deu dies més a 
TMA per presentar l’estudi d’impacte 
ambiental de l’abocador
La Junta de Govern Local va 
acordar divendres passat que 
l’Ajuntament donés a TMA 
Grupo Sánchez deu dies més 
per presentar la documen-
tació que falta en relació 
amb la sol·licitud d’aprovació 
prèvia del Projecte d’Actuació 
Específi ca de l’abocador de 
Can Balasc.

El 21 de novembre del 
2019, el consistori ja va acor-
dar demanar aquesta docu-
mentació i, precisament per 
aquest moti u, l’empresa va 
demanar una suspensió per 
parlar amb la Generalitat i 
aclarir si és necessària o no 
aquesta documentació. En un 

primer moment, la Generali-
tat va afi rmar que amb una 
autorització ambiental era 
suficient. Amb aquest nou 
termini de deu dies, des de la 
data de l’acord, l’Ajuntament 
resol la suspensió dema-
nada per TMA, concedint-li 
aquest termini de temps per 
presentar un document que, 
segons va explicar la mateixa 
empresa a Diari de Rubí, ja 
tenen elaborat.

D’altra banda, el consis-
tori ha analitzat el projecte i 
creu que és necessari esme-
nar-lo, tot i que no explicita 
quins són els aspectes a mo-
difi car. / DdR

L’Ajuntament es compromet a elaborar un pla 
de manteniment a l’Escola Schola

Crida a la ciutadania per sumar-se a la nova 
campanya de civisme #RubíCiutatNeta

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha 
compromès a elaborar un pla 
de manteniment immediat 
per millorar les instal·lacions 
de l’Escola Schola, en el marc 
de la darrera reunió del Con-
sell Escolar del centre educa-
ti u. El consistori, la direcció i 
l’AMPA de l’escola han acordat 
crear una comissió mixta per 
fer el seguiment de les accions 
de conservació que executarà 
l’administració local.

L’escola ha inventariat les 
actuacions de manteniment 
necessàries per garanti r el bon 

funcionament del centre i ja 
les ha traslladat a l’Ajuntament 
per tal que estableixi un pla de 
treball i les programi. Entre 
les accions plantejades hi ha 
tasques de pintura general de 
l’edifi ci, el canvi de cisternes 
antigues, la substitució de 
fi nestres de fusta i la reparació 
de goteres, entre altres.

Paral·lelament, el govern 
local seguirà reclamant a la 
Generalitat que duguin a ter-
me les inversions previstes a 
la Schola. El febrer del 2019, 
l’executi u local va presentar 
un avantprojecte de moder-
nització del centre escolar 

que mira de donar resposta a 
problemàti ques de venti lació, 
llum, humitats, evacuació, su-
perfí cie i accessibilitat. Aquest 
avantprojecte ascendeix a 
més d’1,5 milions d’euros i es 
planteja en diferents fases i 
en quatre opcions d’actuació 
i modernització. A la sessió 
plenària celebrada el 2 de 
maig, la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament va adoptar el 
compromís de modernitzar 
i millorar l’edifi ci de l’Escola 
Schola. Tots els grups van 
acordar instar la Generalitat a 
comprometre’s amb la millora 
de l’equipament.

El regidor d’Infància i 
Educació, Víctor García, ha 
reconegut que la Schola ne-
cessita actuacions de millora, 
que la comunitat educati va 
fa temps que reclama. “Ara 
posem fi l a l’agulla a aquestes 
demandes i, en les properes 
setmanes, durem a terme 
aquelles actuacions de man-
teniment que són de la nostra 
competència”, ha assegurat 
García, qui ha afegit que a la 
vegada “conti nuarem insisti nt 
a la Generalitat de Catalunya 
perquè executi les obres 
d’inversió a les quals es va 
comprometre”.

Programa de mobilitat entre el 
Torrent dels Alous i Grenoble
L’insti tut Torrent dels 
Alous parti cipa en el 
programa de mobi-
litat que impulsa el 
Departament de la 
Generalitat de Cata-
lunya i les Acadèmies 
Franceses de Gre-
noble i Montpeller. 
Es tracta d’un inter-
canvi de dos mesos 
de durada, que té 
com a protagonistes 
en aquesta primera 
edició a l’estudiant 
de 4t d’ESO Marina 
Vilardell i l’alumna del Lycée 
Lesdiguières Lola Creux.

En la primera fase de 
l’intercanvi, l’estudiant ru-
binenca va estar durant un 

C. CARRASCO

L’Ajuntament ha posat en 
marxa l’enèsima campanya de 
civisme per intentar mantenir 
la ciutat més neta, erradicant 
la presència d’excrements i 
orins de gos de la via pública. 
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, i els regidors de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
i de Relacions Ciutadanes i 
proximitat, Miguel Ángel Ro-
mero, han presentat aquest 
dilluns la nova campanya.

La iniciativa, que s’ha 
batejat amb el hastag #Ru-
biCiutatNeta, vol aconseguir 
la complicitat de tots els 
rubinencs i rubinenques a 
l’hora d’exigir a les persones 
incíviques que respecti n les 
normes. En aquest sentit, 
s’han editat 33.000 fulletons 
informati us que es distribui-
ran per tota la ciutat. Aquests 
inclouen un cartell amb l’eslò-
gan ‘Aquest és un carrer net. 
Uneix-te al moviment #Rubí-
CiutatNeta, #recullolacaca’, 
amb l’objecti u que es pengin 

a comunitats i espais publici-
taris de tota la ciutat.

Segons Martí nez, la inten-
ció és combatre les conduc-
tes i les acti tuds incíviques 
d’aquesta minoria que em-
bruta la ciutat perquè “l’espai 
públic s’ha de cuidar entre 
tots i totes”. La primera edil 
ha afegit que aquesta campa-

nya neix amb l’esperança que 
funcioni millor que l’anterior 
i que no s’hagi d’uti litzar la 
part més sancionadora. “Cal 
que tothom entengui que 
és un deure de la ciutadania 
no embrutar més del que és 
imprescindible, perquè ja ho 
diu la dita: no és més net qui 
més neteja, sinó qui menys 

embruta”.
A més, la màxima respon-

sable municipal ha recordat 
que la presència d’excre-
ments i orins de gos a la via 
pública és un problema endè-
mic de la ciutat i que la femta 
canina és un risc per a la salut 
pública, i especialment per 
als infants, ja que juguen en 
els sorrals dels parcs infanti ls, 
on malauradament es troben 
sovint caques de gos que no 
han estat recollides pels seus 
propietaris.

Ara arrencarà la campa-
nya informati va i, posterior-
ment, s’imposaran sancions, 
que poden arribar als 900 
euros. Cal recordar, però, 
que l’Ordenança regulado-
ra de la tinença d’animals 
de companyia ja contempla 
aquestes sancions, que es 
poden aplicar durant tot l’any 
i no només en el marc d’una 
campanya.

El cost de la campanya, 
que es vol que s’allargui en 
el temps, puja fi ns ara a 4.400 
euros.

L’alcaldessa i els regidors, durant la presentació de la campanya 
de civisme. / C.C.

mes vivint a Grenoble amb la 
família francesa, mentre que 
en aquesta segona fase, és 
l’alumna francesa la que està 
a Rubí. / DdR

Les dues estudiants parti cipant en l’in-
tercanvi. / Cedida
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