Comunicat de premsa
Terrassa, 15 d’abril de 2020

La Festa Major es cancel·la i en el seu lloc es
proposaran activitats simbòliques o virtuals que no
impliquin contacte social
El Govern municipal planteja fer una gran Festa de Retrobament cap a la
tardor, si la situació i la normativa vigent ho permeten
1.- L’Ajuntament de Terrassa anuncia la cancel·lació definitiva de la Festa
Major de 2020, tot i que, de forma simbòlica o virtual, es dissenyaran
algunes activitats i propostes que no impliquin contacte social.
L’Ajuntament de Terrassa anuncia que la Festa Major d’aquest any 2020 es
cancel·la definitivament, en atenció a les actuals circumstàncies de crisi sanitària i a
les previsions d’evolució de la situació pel que fa a actes de gran concurrència de
persones.
Tanmateix, per no trencar totalment amb la tradició, es dissenyarà un programa
d’activitats simbòliques o virtuals que no impliquin contacte social, d’acord amb les
normes vigents en cada moment d’aquest període tan excepcional.
Per altra banda, si la situació sanitària ho permet, s’està començant a perfilar el
projecte de celebrar una gran Festa de Retrobament, en la qual les entitats de
cultura popular i tradicional seran les grans protagonistes.

2.- Aquest dimecres es posa en marxa la segona campanya de distribució
de mascaretes solidàries de tela
L’Ajuntament de Terrassa inicia aquest dijous,16 d’abril, una segona campanya de
distribució de mascaretes solidàries, que s’ha estat preparant els darrers dies.
La distribució es porta a terme per part d’un equip de treballadors/es municipals,
coordinat des de la regidoria de Comerç, a tots els barris de la ciutat i en funció de la
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disponibilitat d’existències de mascaretes de tela al magatzem centralitzat que s’ha
creat, coordinat des de la Direcció de Presidència amb la col·laboració de Protecció
Civil i Manteniment i Patrimoni (Serveis Generals).
L’Ajuntament ha establert la creació de dues reserves de mascaretes:
- Fons de mascaretes solidàries, aportades per Mascarillas Solidarias, ANC
Terrassa, Corvi Confecciones, Smilics Circutor i Seat, per a la seva distribució
entre la ciutadania en funció de disponibilitat.
- Fons estratègic de mascaretes de teixit antiviral, «made in Terrassa» i
fabricades per Confecciones Corvi.
S’han definit tres canals diferents de distribució de mascaretes:
1.- Mascaretes sanitàries per a entitats socials i col·lectius vulnerables:
Es distribueixen a partir de demà directament des de Serveis Socials, en
funció de les existències, de les necessitats i de les prioritats fixades. Són
mascaretes sanitàries FFP2.
2.- Mascaretes de tela per a tota la ciutadania, en especial persones i
col·lectius vulnerables, a través d’establiments de proximitat que estan oberts:
En aquesta segona campanya es distribuiran aproximadament 12.900
mascaretes de tela procedents de donacions solidàries, a través
d’establiments comercials de proximitat.
L’Ajuntament lliurarà a cada comerç un cartell i una carta amb instruccions.
També aprofitarà el dispositiu per realitzar una enquesta i actualitzar dades
sobre establiments comercials. El formulari està disponible a
bit.ly/comerçterrassa.
L’objectiu és també oferir a la ciutadania informació sobre horaris i serveis
dels establiments oberts.
3.- Mascaretes de tela per a persones en situació de vulnerabilitat:
També es distribueixen a través de l’equip especial del servei de Comerç i a
domicili, mascaretes de tela demanades per persones en situacions de
vulnerabilitat o urgència justificada a través del correu electrònic
mascaretes.ajuntament@terrassa.cat o del telèfon 010.
Les existències i la capacitat de distribució per a aquest servei són limitades
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Per altra banda, l’Ajuntament ha constituït un fons de reserva de mascaretes que
s’anirà incrementant dia a dia, per tal de disposar d’existències per fer front a
imprevistos.
Les mascaretes procedeixen de donacions de: Mascarillas Solidarias (compromís
inicial de 6.400, que s’han doblat fins a 12.000), ANC Terrassa (oferiment de fins a
10.000 unitats), Confecciones Corvi (més de 4.000), Seat (1.400) i Smilics i Circutor
(2.000).
L’Ajuntament agraeix a Mascarillas Solidarias, ANC Terrassa, Confecciones Corvi,
Similics, Circutor i Seat i @Mipetricor la donació d’aquestes mascaretes.
Finalment, al llarg dels darrers dos dies s’han distribuït a Terrassa aproximadament
4.000 mascaretes procedents del Govern espanyol.

3.- “Tolerància zero” envers l’incivisme i l’incompliment de les normes
vigents per a recollida de residus domèstics i comercials: l’Ajuntament
inicia la campanya de control i inspecció
L’Ajuntament de Terrassa inicia demà, dimecres 16, la campanya de control i
inspecció del compliment de les normes vigents per a recollida de residus domèstics
i comercials. Seguint instruccions del Govern municipal, s’aplicarà una política de
«tolerància zero» envers aquest tipus de comportaments incívics i irresponsables.
Aquests incompliments poden comportar sancions de fins a 6.000 euros.
Si es detecten incompliments que puguin constituir delicte contra la salut pública, es
posaran els fets en coneixement de la Fiscalia.

4.- Festival TNT 2020: fixat un calendari per a la tardor, condicionat a la
situació sanitària i les normes vigents, i designades les dues directores que
encapçalaran la nova etapa de les arts escèniques a Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa ha fixat un calendari per al Festival Terrassa Noves
Tendències: en funció de les condicions sanitàries existents i les normes vigents en
aquell moment, que està previst celebrar-lo els propers dies 9, 10 i 11 d’octubre.
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L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura i conjuntament amb la nova
direcció del Festival, encapçalada per Marion Betriu, treballa amb l’objectiu
d’organitzar el Festival en aquestes noves dates i poder mantenir així un dels
certàmens més emblemàtics i un dels referents més importants de les noves
tendències artístiques a nivell nacional i internacional. El certamen, que en els
darrers anys ha destacat pel seu suport a la creació contemporània i per convertir-se
en un autèntic aparador de les noves tendències artístiques, treballa per potenciar
aquest any el treball al territori, lligant-lo a la ciutat i als diferents districtes i sense
oblidar tampoc les seves vessants més dirigides a l’experimentació, la innovació o la
investigació.
El Festival TNT 2020, que pot estar condicionat per la situació sanitària i les normes
vigents a les dates previstes, inicia aquesta nova etapa sota la direcció de Marion
Betriu que tindrà com un dels seus principals objectius el de potenciar l’obertura del
Festival a la ciutat, accentuant la seva col·laboració amb associacions, col·lectius i
ciutadania en general amb l’objectiu d’estrènyer el binomi Festival-Terrassa.
La nova direcció també haurà de coordinar-se i col·laborar amb la direcció de
Programes de Teatre per impulsar accions de caràcter transversal. Una direcció de
Programes de Teatre que estarà encapçalada per Giulia Poltronieri i que serà
l’encarregada de definir les línies estratègiques en aquest àmbit, així com dissenyar i
coordinar la programació dels teatres de Terrassa i estrènyer els vincles amb els
col·lectius de professionals i la ciutadania en les línies estratègiques i de futur del
Centre de Creació Terrassa Arts Escèniques, treballant perquè agents, col·lectius
professionals i ciutadania siguin subjectes actius en tot allò relacionat amb els
Teatres Municipals i les Arts Escèniques a la ciutat.
Les noves direccions de Programes de Teatre i TNT són fruit del procés de selecció
impulsat per l’Ajuntament de Terrassa que va comptar amb una gran participació i al
qual es van presentar fins a 23 candidatures en el cas del TNT i 26 pel que fa a la
direcció de Programes de Teatre.
5.- L’Ajuntament, disposat a assumir una bestreta per al complement salarial
de la plantilla de l’empresa concessionària dels menjadors de les escoles,
afectada per un ERTO
Un dels efectes de la declaració de l’estat d’alarma ha estat la suspensió dels
serveis de menjador als centres educatius. Davant d’aquesta situació l’empresa
concessionària dels serveis de menjador i monitoratge a les escoles públiques de
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Terrassa SEHRSFOOD va presentar expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) que afecten a tota la plantilla que treballa als centres de la nostra ciutat.
Per donar resposta a la situació creada amb aquesta suspensió el govern de l’estat
va publicar el Decret Llei 7/2020 de 17 de març en el que s’estableix que les
administracions han d’assumir el restabliment de les pèrdues econòmiques que la
suspensió dels serveis provoquin a les empreses concessionàries de serveis.
Per complementar el Decret Llei estatal, el Departament d’Educació de la Generalitat
va publicar una Resolució del Conseller el dia 3 d’abril de 2020 on s’estableix que
amb la finalitat de garantir que els treballadors afectats per ERTO, no suportin cap
disminució en les seves retribucions durant el període de la suspensió, la Generalitat
assumirà la despesa que suposa els complements salarials que les empreses hagin
abonat als treballadors durant aquest període per mantenir el seu nivell retributiu.
Per aplicar aquesta resolució les empreses han de compensar als treballadors amb
la part del salari que deixaran de percebre amb l’ERTO. L’Ajuntament de Terrassa
s’ha posat en contacte amb l’empresa concessionària per constatar la seva voluntat
d’abonar aquest complement salarial i aquesta ha confirmat que està disposades a
fer la compensació, però que pot tenir dificultats de tresoreria per fer-ho efectiu i per
això li caldrà obtenir crèdit d’entitats bancàries, amb la consegüent demora que això
pot provocar. Per aquest motiu planteja a l’Ajuntament de Terrassa que faci una
bestreta de les quantitats necessàries per poder fer efectiu el pagament sense
demora.
Tenint en compte les greus dificultats que aquests endarreriments poden provoquen
en la situació els treballadors i treballadores que presten el servei en les escoles
municipals, l’Ajuntament de Terrassa podrà facilitar aquesta bestreta tant bon punt
SEHRSFOOD plantegi els termes concrets de la petició.
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