Comunicat de premsa
Terrassa, 11 d’abril de 2020

L’Ajuntament impulsa la fira virtual “Terrassa Tria
Futur” amb el ventall d’oferta formativa per a qui
necessiti orientar el seu futur formatiu i professional
També es presenta el programa “Terrassa crea”, per estimular la creació i
producció artística a les arts visuals, arts escèniques, música, dansa i circ
El Govern municipal ha fet seguiment de la situació en la reunió del Comitè
d’Emergència Municipal, i anuncia les següents mesures davant l’emergència
causada pel Coronavirus:
1.- Fira d’orientació en format virtual “Terrassa Tria Futur”, per divulgar tot el
ventall d’oferta formativa a disposició de qui necessiti orientar el seu futur
formatiu i professional
El Govern municipal ha acordat avui impulsar la fira virtual «Terrassa Tria Futur», que
se celebrarà els dies 7 i 8 de maig, per divulgar tot el ventall d’oferta formativa de la
ciutat que està a l’abast d’aquelles persones, de totes les edats, que necessitin
orientar el seu futur formatiu i professional.
La Fira Terrassa Tria Futur neix com a espai de trobada, on les persones, joves i
adultes que necessiten orientar el seu futur formatiu i professional podran conèixer
de primera mà l’ampli ventall de l’oferta educativa que actualment es pot trobar a
Terrassa. Això inclou des de l’oferta de formació professional inicial i batxillerats fins
a l’educació superior i els estudis artístics i de formació professional. La Fira acollirà
també una representació dels sectors productius més innovadors i representatius
del territori, amb demostracions on els futurs estudiants i professionals podran
conèixer de primera mà les ocupacions que hi podran desenvolupar i que estan
connectades amb l’oferta formativa que s’imparteix als centres educatius de la
ciutat
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Terrassa Tria Futur neix com a continuïtat de la Mostra de l’Ensenyament, que
organitza el Servei de Joventut i s’emmarca dins l’estratègia global “Terrassa
Orienta” on les propostes d’orientació educativa dels serveis municipals han confluït
les accions promogudes per part d’agents socials i econòmics de la ciutat.
La Fira estava prevista pels dies 28 i 29 d’abril al recinte Firal de Terrassa, però
degut a l’estat d’alarma decretat a causa de la crisi de la COVID-19, la Fira es
trasllada a l’àmbit virtual en sintonia amb la tendència que s’ha produït en el marc
de l’acció educativa per poder mantenir l’activitat de forma no presencial. Amb
aquesta edició de Fira virtual es pretén poder mantenir el gruix dels continguts
previstos en el format presencial adaptant-los al marc digital, i treure partit de tot el
potencial que ofereixen les eines digitals i les xarxes socials.
S’està dissenyant una plataforma que permeti accedir a les més de 90 càpsules
informatives que ja estaven previstes, les conferències, els punts d’orientació
personalitzats. etc. La plataforma permetrà crear espais virtuals per a poder
contactar amb professionals docents i orientadors de manera individual o amb
sessions grupals. També es podran publicar experiències i vivències concretes
d’alumnat que hagi estat a l’estranger, així com explicacions i demostracions del
sector industrial, etc. S’aprofitarà també l’oportunitat perquè l’entorn esdevingui una
plataforma viva i de referència de l’orientació formativa i professional.
Les activitats en directe es podran seguir a través d’una web específica els dies 7 i 8
de maig, i de forma permanent amb tots els documents digitals i material
audiovisual que s’hi dipositarà.

2.- L’Ajuntament impulsarà, a l’àmbit de la cultura, el programa “Terrassa
crea”, per estimular la creació i producció artística a les arts visuals, arts
escèniques, música, dansa i circ
Davant de la situació d'alarma i els efectes que està produint en el sector cultural,
l'Ajuntament de Terrassa posarà a disposició dels sectors artístics de la ciutat
mesures específiques d'ajuts per a la creació i la producció artística. Sota la
denominació ”Terrassa crea", es pretén impulsar, donar suport i estimular la creació
i la producció artística en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la
música, la dansa i el circ.
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Les bases d’aquesta nova convocatòria es troben en fase de redacció i aprovació i
properament es publicaran juntament amb el termini de presentació dels projectes.
La convocatòria estarà oberta als creadors i creadores que presentin un projecte a
la ciutat de Terrassa dins els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la dansa
i el circ. Un jurat especialitzat en cada un d’aquests àmbits serà l’encarregat de
valorar els projectes presentats a partir d’aspectes com la viabilitat de la seva
producció, el seu pressupost o el calendari de treball, entre d’altres.
A més, des de l’Ajuntament també s’acompanyarà i orientarà els professionals del
sector en tots aquells aspectes relacionats amb les diferents línies d’ajuts que es
preveu que posin en marxa altres administracions com la Generalitat de Catalunya,
a través de l'assessorament i suport tècnic.
3.- L’Ajuntament demana al president i al vicepresident del Govern espanyol la
regulació del preu de l’habitatge i una renda de garantia d’ingressos
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d’alcalde Noel Duque han enviat una
carta al president i al vicepresident del Govern espanyol, Pedro Sánchez i Pablo
Iglesias, per demanar la regulació del preu de l’habitatge i una renda de garantia
d’ingressos.
A la carta, es sol·licita als representants del Govern espanyol que es recuperin dues
grans mesures per a la població com són la regulació del preu de l’habitatge, amb el
que es garantiria el sostre i l’alleujament econòmic a moltes famílies en situació de
vulnerabilitat, així com l’aplicació d’una renda garantida d’ingressos per a que les
persones i famílies puguin fer front a les seves necessitats més bàsiques.
(adjuntem la carta)

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno de España
Excmo. Sr. Pablo Iglesias Turrión
Vicepresidente del Gobierno de España
Señor Presidente, Señor Vicepresidente,
Nos dirigimos a ustedes como Alcalde y como Teniente de Alcalde y Concejal de Derechos Sociales
de Terrassa, tercera ciudad más poblada de Catalunya y la vigesimocuarta de España. Estamos
seguros de que reciben miles de cartas, y más en la actual situación de crisis, por lo que seremos
breves.
No nos hemos recuperado de la pasada crisis. De hecho, hay barrios que siempre han estado en
ella, pero ha llegado otra, una crisis sanitaria que va mucho más allá. Hablamos de situaciones que
vivimos cada día a través de los Servicios Sociales de nuestra ciudad: en pocas semanas muchas
familias no van a tener cubiertas las necesidades más básicas, ya que el sistema está a punto de
bloquearse.
Las administraciones locales vamos a afrontar estas situaciones, ya que es nuestra responsabilidad.
Lo vamos a dar todo por nuestras ciudadanas y ciudadanos, pero no queremos que se pierdan más
vidas. Creemos que también se puede morir de necesidad, aunque sea interiormente.
Consideramos, pues, que es vital actuar rápidamente.
Afortunadamente, tenemos un gobierno de izquierdas y creemos que es el momento de recuperar
dos grandes medidas que harían de España un país mucho más justo:
- Con la regulación del precio de la vivienda garantizaríamos el techo y el desahogo
económico a muchísima gente que malvive. Les pedimos que se pongan a ello, sin miedo a
los lobbys y sin permitir que nadie pueda especular con un derecho tan básico. Sin medias
tintas, o las ciudades se volverán pozos de sueños imposibles e inhabitables.
- Por otro lado, con una renta de garantía de ingresos las personas podrían hacer frente a
sus necesidades básicas, disponiendo de algo parecido a un sueldo mínimo mensual. En
España tenemos un buen ejemplo como el de Euskadi.
A partir de ahí, los servicios sociales de las localidades se podrían encargar de hacer un
acompañamiento integral a las familias, y dejaríamos de repartir pequeñas ayudas disgregadas que
agotan a la ciudadanía y a la administración. La dignidad haría acto de presencia entre las familias
más vulnerables.
No podemos ser las ciudades las que carguemos con estas medidas. No podemos y no debemos.
Estas dos medidas no son difíciles. Encontrarán a economistas y a expertos que las verán
imposibles, pero hay otras voces que las ven como una verdadera salvación. Debemos explorar
fórmulas a favor de la justicia social para salvar a una clase media que está desapareciendo y a una
clase baja que se asfixia.
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Les reiteramos nuestra ayuda y colaboración en el ejercicio de su difícil tarea al frente del Gobierno y
ante una crisis global que nos afecta a todas y a todos.
Reciban un cordial saludo,
Jordi Ballart i Pastor
Alcalde
Noel Duque Alarcón
Teniente de Alcalde y Concejal de Derechos Sociales
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