Comunicat de premsa
Terrassa, 13 d’abril de 2020

L’Ajuntament reforça la informació a la ciutadania
davant l’inici de la primera fase de desconfinament
decidida pel Govern espanyol
Demà es preveu l’inici progressiu d’una nova fase de distribució de
mascaretes solidàries a comerços de proximitat de la ciutat
El Govern municipal ha fet seguiment de la situació actual en la reunió del Comitè
d’Emergència Municipal, i anuncia les següents mesures davant l’emergència
causada pel Coronavirus:
1.- L’Ajuntament reforça la informació a la ciutadania davant l’inici, demà
dimarts 14 d’abril, de la 1a fase de desconfinament decidida pel Govern
espanyol
1.1.- Informació a la ciutadania, permanentment actualitzada
L’Ajuntament de Terrassa ha reforçat el dispositiu municipal de comunicació
per tal de garantir al màxim possible la informació a la ciutadania sobre els
aspectes més importants de la 1a fase de desconfinament que s’inicia a
Terrassa i a Catalunya demà, 14 d’abril, a causa de la decisió presa pel
Govern d’Espanya.
En aquest sentit, el Govern municipal recorda que ahir va expressar
públicament el seu desacord amb l’aplicació d’aquestes noves mesures
estatals, que considera prematures.
Aquesta informació, que s’ha començat a publicar a les 00:30 d’avui dilluns a
través de la web i xarxes municipals, és la següent:
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Guia de consells bàsics, elaborada per l’Ajuntament de Terrassa
Acords del Govern de la Generalitat de Catalunya
Directrices de buenas prácticas en los centros de trabajo, del Ministeri
de Sanitat del Govern d’Espanya.
Recomanacions per a empreses i persones treballadores, del Consell
de Relacions Laborals de Catalunya

L’Ajuntament anirà actualitzant constantment la informació per a la ciutadania
al llarg d’avui dilluns i demà dimarts. El servei telefònic 010, a més, està obert
avui dilluns en horari de matí i tarda.
1.2.- Obres autoritzades/prohibides a edificis
Pel que fa a les obres permeses en la nova situació, segons la Disposició del
Ministeri de Sanitat de 12 d’abril
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf200412
Comunicat Govern Fase Emergència-1-12 d'abril.doc), es recomana consultar
el comunicat.
Com a resum orientatiu:
a) No es poden fer obres a edificis existents en el cas que en aquests
edificis s’hi trobin persones no relacionades amb l’obra i que per
diverses raons (residència, laboral o altres) puguin tenir interferència en
l’execució de l’obra
b) Queden exceptuades les obres efectuades en edificis sectoritzats per
tal que no es produeixin interferències de persones alienes a l’obra
c) Queden exceptuades també tasques de reparacions urgents
d’instal·lacions i avaries, així com tasques de vigilància.
1.3.- Crida a la ciutadania a continuar complint les normes de confinament,
recordant al mateix temps les sancions que pot comportar el seu incompliment
La decisió del Govern espanyol, pel que fa a l’inici d’una fase de
desconfinament parcial, no afecta al compliment de les normes de
confinament i de tot el conjunt de consells sanitaris i de prevenció.
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Com a dada de referència, fins ahir, diumenge, s’han aixecat 1.157 actes que
poden comportar les corresponents sancions, a persones realitzant activitats
no autoritzades, passejant gossos o també a establiments.
L’Ajuntament demana a la ciutadania de Terrassa que continuï complint amb
el màxim rigor totes aquelles instruccions necessàries per garantir l’efectivitat
d’aquesta etapa de confinament.

2.- A partir del 14 d’abril, inici progressiu d’una nova fase de la distribució de
mascaretes solidàries i també actualitzarà dades sobre comerços de proximitat
A partir de demà, dimarts, l’Ajuntament posarà en marxa progressivament un
dispositiu per tal d’iniciar una nova fase de distribució de mascaretes de tela a la
ciutadania a través de comerços d'alimentació de proximitat.
Les mascaretes es distribuiran, a mesura que vagin arribant al magatzem central, a
través dels comerços d'alimentació de proximitat, que constitueixen una xarxa molt
capil·lar i estesa a tots els barris de la ciutat. Amb aquesta mesura, s'evita que les
persones s'hagin de desplaçar a distàncies dels seus domicilis que no estan
permeses en funció de les actuals restriccions de mobilitat i de confinament.
Les mascaretes són per a tota la ciutadania sense distinció, en funció de les
existències, però es prioritzaran sempre que sigui possible les persones que
pertanyen a col·lectius més vulnerables, com persones grans, persones malaltes o
persones amb discapacitat, entre d'altres.
L'Ajuntament està organitzant amb la màxima celeritat possible un equip de
treballadors/es municipals, coordinat des de la regidoria de Comerç, per tal de fer un
repartiment equitatiu a tots els barris en funció de la disponibilitat de mascaretes de
tela.
Els darrers dies s'han concretat els següents donatius solidaris de mascaretes de
tela:
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Mascarillas solidarias
Lliurament, el 8 d'abril, de 6.400 mascaretes de tela fabricades per una xarxa
solidària estesa per tota la ciutat. Se suma als lliuraments de mascaretes que
ja ha efectuat en diverses ocasions. El col·lectiu continua treballant a ple
rendiment per aconseguir incrementar el nombre de mascaretes disponibles.
Assemblea Nacional Catalana / ANC Terrassa
Lliurament progressiu de 10.000 mascaretes de tela, fabricades per una xarxa
solidària estesa per tota la ciutat.
L'ANC participa també en una iniciativa en col·laboració amb els
supermercats Esclat/BonPreu d'arreu de Catalunya, amb l'objectiu
d'aconseguir fabricar i distribuir fins a un milió de mascaretes. Aquesta
iniciativa inclou els establiments de la cadena a la ciutat de Terrassa.
Les mascaretes de l'ANC/Terrassa estan confeccionades amb roba de cotó
100% de 220g de gruix, al que se li ha fet un tractament hidròfug per
augmentar-ne la seguretat. És aconsellable rentar-les abans d'utilitzar-les,
amb aigua calenta a 60º i/o amb unes gotes de lleixiu. Les mascaretes es
poden reutilitzar després de rentar-les adequadament, fins a unes 30-40
vegades.
Tant el material, com el tractament i tall de les mascaretes, ha estat possible
gràcies a la col·laboració d'empreses catalanes. La resta de despeses ha anat
a càrrec de l'ANC.
Un grup de voluntàries de l'ANC de Terrassa (més de 30) s'estan encarregant
en la confecció de les mascaretes.
Confecciones Corvi / Terrassa
Lliurament fins ara de més de 4.000 mascaretes de tela, produïdes per
l'empresa i donades a la ciutat. La producció d'aquestes mascaretes tindrà
continuïtat, al marge de les activitats industrials pròpies de l'empresa.
L'Ajuntament de Terrassa agraeix i valora la generositat i el compromís cívic
d'aquestes entitats i empreses i de les persones que hi ha al darrere, mereixedores
de tots els elogis i de tots els reconeixements possibles. A més, l’Ajuntament està
establint contactes amb altres iniciatives, que intentarà estructurar i sumar a
aquesta.
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A través del telèfon 010 se centralitzaran les trucades per demanar mascaretes, de
forma urgent i justificada. També està disponible el correu electrònic
mascaretes.ajuntament@terrassa.cat. L'Ajuntament prioritzarà la distribució de
mascaretes en atenció a la vulnerabilitat i situació de cada persona, atenent també a
la disponibilitat d'estoc. Es crearà una llista d'espera, en cas de dificultats de
disponibilitat.
En paral·lel a aquest dispositiu de repartiment, es farà també una tasca de recollida
de dades sobre establiments comercials oberts. S’ofereix un formulari electrònic per
tal de facilitar dades a bit.ly/comerçterrassa.

3.- L’Ajuntament intensificarà la tasca de control i inspecció sobre la recollida
d’escombraries domèstiques i comercials a la ciutat i en cas de detectar
indicis de delictes contra la salut pública, ho posarà en coneixement de la
Fiscalia
Els darrers dies, la Policia Municipal ha aixecat un total de 72 actes per incompliment
de la normativa sobre residus domèstics o comercials a la nostra ciutat. Tot i les
reiterades crides que ha fet l’Ajuntament al civisme i la responsabilitat de la
ciutadania, s’han detectat punts i zones on els incompliments són més visibles o
generalitzats, en un moment en el que és vital que tothom contribueixi a facilitar la
tasca de l’empresa municipal Eco-Equip i de qualsevol altre servei públic.
Davant d’això, a partir de demà, dimarts, el Govern municipal ha donat instruccions
per intensificar l’activitat d’inspecció a la via pública i d’aixecament d’actes per
incompliment de les ordenances municipals. Aquesta acció intensificada de control i
inspecció es portarà a terme a tota la ciutat. En tots els casos que es detectin,
s’estudiaran a fons les circumstàncies de cada incompliment i si es detecten indicis
de delicte contra la salut pública, l’Ajuntament de Terrassa ho posarà en
coneixement de la Fiscalia.
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