Comunicat de premsa
Terrassa, 17 d’abril de 2020

L’Ajuntament organitzarà una cerimònia de dol de
ciutat, quan la situació sanitària ho permeti
Serà un homenatge a les persones i famílies afectades per la Covid-19 i un acte
de memòria i reconeixement col·lectiu

El Govern municipal s’ha reunit aquest matí de manera telemàtica per fer seguiment
de la crisi causada pel coronavirus, i anuncia les següents decisions:

L’Ajuntament organitzarà una cerimònia de dol de ciutat, en el moment que la
situació sanitària ho permeti
El Govern municipal ha acordat la celebració d’una cerimònia de dol col·lectiva per
tal d’acomiadar totes les persones difuntes de la ciutat una vegada s’hagi superat la
crisi sanitària causada per la Covid-19 i s’autoritzin les activitats públiques amb
assistència d’un elevat nombre de persones.
Aquesta cerimònia pública de dol, que constituirà un homenatge a totes les persones
i famílies afectades i un acte de memòria i reconeixement col·lectiu, s’està
començant a dissenyar en aquest moment, a l’espera de disposar de previsions
sobre el calendari dels propers mesos.
A aquests efectes, el Govern municipal ha acordat també establir una interlocució
amb el Consell Interreligiós de la ciutat.

L’Ajuntament impulsa l’espai virtual “Marketplace” per coordinar l’oferta i la
demanda de serveis tecnològics, productes sanitaris, logística i altres
«Marketplace Terrassa Covid-19», impulsat per l’Ajuntament de Terrassa en
coordinació amb la Generalitat de Catalunya, és un espai virtual de recollida de
necessitats i de solucions de serveis tecnològics, de productes sanitaris, de
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coneixements, de material i de logística, entre d’altres. Aquest espai permet
gestionar i coordinar l’oferta i la demanda de productes i serveis, i ha estat molt útil ja
en àmbits com les mascaretes, respiradors, teixits per a bates sanitàries i altres.
Des del Govern municipal es vol donar així visibilitat al teixit empresarial, posant en
valor les seves aportacions a aquesta crisi sanitària i econòmica. Aquest espai
d'intercanvi de solucions, coneixements i demanda, gestionat des del Servei
d'Innovació, ha de servir al teixit productiu de la ciutat per establir sinergies i aliances
per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi.
Des de l'inici de la crisi i dins del Pla d’Emergència Municipal de Terrassa, el Servei
d'Innovació de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat ha anat fent
una recollida de dades per tal de millorar la capacitat de resposta de la ciutat davant
els reptes que planteja l'actual situació d'excepcionalitat. En total ha realitzat 26
contactes amb empreses que ofereixen solucions o tenen necessitats en l'àmbit
sanitari o tecnològic. Ara, amb el MarketPlace Terrassa, aquestes dades es
visibilitzaran i des del mateix servei es gestionaran i vehicularan per donar-hi sortida.
Si una empresa o persona emprenedora té un projecte en marxa per donar resposta
a l’actual crisi però te dubtes o necessitats de material, transport, especificitats
tècniques, o bé si tenen alguna proposta de productes i/o serveis o coneixements
tècnics i/o disposen d’esquemes i/o plantilles per a fabricar material sanitari i d'altres,
disposa
d’
un
enllaç
per
establir
un
primer
contacte:
https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.
A partir d’aquí, un equip de professionals contacten amb l’empresa amb la major
brevetat possible, per tal de valorar la solució o petició i publicar-la en el MarketPlace
a la web municipal https://orbital40.com/marketplace-terrassa-covid.

El Govern municipal reestructura el seu sistema de reunions telemàtiques
diàries
A partir d’avui el Govern municipal estructura el seu funcionament ordinari a través
de dos tipus de reunions telemàtiques.
Dues vegades cada setmana, els dimecres i els divendres, es reunirà
telemàticament el Govern municipal al complet, presidit per l’alcalde: les regidores i
regidors, el cap de Gabinet, el coordinador general i les direccions d’Àrees. En
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aquestes sessions es tractaran indistintament els temes relacionats amb la crisi
sanitària de la Covid-19 i els temes propis de la gestió municipal ordinària.
Per altra banda, continua en funcionament el «Comitè de Seguiment d’Emergència
Covid-19», presidit per l’alcalde i integrat per part del Govern municipal, així com
tècnics/ques de diferents serveis o àrees. Aquest comitè, que fins ara ha fet sessions
telemàtiques set dies a la setmana, es reunirà els dilluns, dimarts, dijous, dissabtes i
diumenges.
Al balanç del primer mes de gestió de la crisi sanitària es pot trobar més informació
sobre
l’organització
municipal
en
aquest
primer
període:
https://www.terrassa.cat/balanc-de-gestio-coronavirus
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