Comunicat de premsa
Terrassa, 29 de març de 2020

L'Ajuntament valora positivament les noves
mesures del Govern espanyol i anuncia que les farà
complir amb el màxim rigor
A partir d’avui les banderes oficials onejaran a mig pal i s’hissarà una bandera
blanca amb un llaç negre en homenatge i record a les víctimes pel COVID-19
El Govern municipal ha acordat avui, en la reunió del Comitè d’Emergència
Municipal, noves mesures davant l’emergència causada pel Coronavirus. Són les
següents:
1.- Valoració política sobre l’enduriment de mesures duran l’estat d’alarma
El Govern municipal ha analitzat les mesures adoptades pel Govern d’Espanya, en
la sessió extraordinària del Consell de Ministres celebrada aquest diumenge al matí.
Cal recordar, en aquest sentit, que l’alcalde de Terrassa va enviar el dia 18 de març
una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant l’aplicació de
mesures més restrictives a les empreses i activitats no bàsiques ni essencials, per
tal de protegir els treballadors i treballadores, al mateix temps que garantir la
continuïtat de les empreses.
Aquesta petició es va reiterar públicament uns dies després, quan el Govern
municipal va tornar a sol·licitar de forma immediata el confinament de Catalunya com
a solució més eficaç. Finalment, aquest diumenge el Govern espanyol ha pres un
conjunt de mesures molt més dràstiques que les adoptades fins ara i que impliquen
la paralització completa de l’activitat productiva i laboral als sectors no essencials.
El Govern municipal valora positivament que s’hagi pres aquesta decisió tan
llargament esperada i expressa la seva voluntat de contribuir a que sigui el més
eficaç possible, a través dels serveis municipals corresponents en cada cas.
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En aquest sentit, el Govern municipal intensificarà la difusió i comunicació
d’aquestes mesures a tota la ciutadania de forma immediata i en els propers dies,
així com donarà les instruccions per tal que es compleixin amb el màxim rigor les
disposicions dictades en el marc de l’actual estat d’alarma.

2.- L’Ajuntament posarà les banderes oficials de la façana a mig pal i hissarà
una bandera blanca amb un llaç negre
Per Decret de l’alcalde, l’Ajuntament posarà (a partir d’avui al vespre), les banderes
oficials de la façana a mig pal i hissarà una bandera blanca amb llaç negre al pal
situat al Raval de Montserrat. Amb aquest gest simbòlic, l’Ajuntament vol retre
homenatge a totes les persones difuntes de la ciutat a causa del coronavirus i
expressa també la solidaritat amb les seves famílies i cercles de persones més
properes, que viuen el seu dol en unes circumstàncies especialment dramàtiques.
Les banderes romandran a mig pal fins que finalitzi l’actual estat d’alarma.
Per altra banda, cada dia a les 20 h la façana de l’Ajuntament s’il·lumina amb llum
blava com a agraïment i homenatge a totes les persones que treballen i lluiten per
superar la crisi del coronavirus.

3.- L’Ajuntament recorda a les persones amb sensibilitat química múltiple que
demà dilluns s’inicia el programa de desinfecció d’exteriors de residències de
gent gran
El Govern municipal va acordar ahir que el dilluns 30 de març s’iniciï un programa de
desinfecció dels espais exteriors situats a l’entorn de les residències de gent gran de
la nostra ciutat. Amb motiu d’aquesta acció, es llança un avís específic per a
persones amb sensibilitat química múltiple, per tal que evitin passar per aquestes
zones.
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