Comunicat de premsa
Terrassa, 18 d’abril de 2020

La Ràdio Municipal inicia dilluns un espai radiofònic
de felicitacions musicals, des de la ràdio o a domicili
Dilluns, a més, s’iniciarà una ronda de trucades telefòniques a persones amb
capacitats diverses o les seves famílies, per tal de fer un seguiment de la seva
situació i necessitats en el context de l’actual crisi sanitària
El Govern municipal ha fet seguiment de la situació actual en la reunió del Comitè
d’Emergència Municipal, i anuncia noves accions davant l’emergència causada pel
Coronavirus a la ciutat:
1.- La Ràdio Municipal (95.2 FM) inicia dilluns un espai radiofònic diari amb
felicitacions musicals a la mateixa ràdio o a domicili i peticions per whatsapp
La Ràdio Municipal (95.2 FM) inicia a partir de dilluns un nou espai radiofònic,
anomenat «Va per tu!». Aquest espai, que s’emetrà diàriament a les 12h i a les 18h,
s’obre a la participació de totes aquelles persones que vulguin dedicar un tema
musical a alguna persona estimada. Estarà especialment dedicat als nens i nenes,
amb motiu del seu aniversari, i a les persones malaltes o en situació vulnerable.
El programa inclou també, per primera vegada a la nostra ciutat, la possibilitat de fer
arribar les felicitacions o missatges musicals al domicili de les persones a les quals
es dediquen: una unitat mòbil dotada amb megafonia es desplaçarà per la ciutat, una
hora al matí i una a la tarda, per tal d’apropar els missatges i les cançons a les
persones que els han de rebre.
Per a aquesta proposta, s’ha creat un whatsapp, amb el número 627 408 203, al
qual tothom qui ho desitgi podrà enviar la seva petició. Posteriorment, l’equip del
programa contactarà per valorar i programar les diferents peticions.
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L’equip del programa de la Ràdio Municipal estarà format per Jordi Dueso
(presentació), Anna Pérez (producció) i Jordi Rueda (muntatge tècnic). A més, s’ha
creat un equip per a la unitat mòbil amb personal d’altres serveis municipals: Juan
José Caballero, Josep Gutiérrez i Albert Palà.

2.- L’Ajuntament organitzarà una gran festa d’aniversari per als infants, quan la
situació sanitària ho permeti, i la dissenyarà de forma participativa amb les
entitats del sector i amb els nens i nenes de la ciutat
El Govern municipal ha acordat organitzar, quan la situació sanitària ho permeti, una
gran festa d’aniversari per als infants de la ciutat que han complert anys durant
aquesta etapa de confinament. La festa es dissenyarà de forma participativa amb les
entitats del sector i amb els nens i nenes de la ciutat. Aquesta activitat es coordinarà
amb la gran festa ciutadana de retrobament que s’ha anunciat recentment i en la
qual ja s’hi està començant a treballar, sempre tenint en compte el calendari que
determini la situació sanitària.
La voluntat del Govern municipal és que aquesta activitat, com totes les que tinguin
relació amb aquest període de confinament i estat d’emergència/alarma, sigui el més
participativa i transversal possible, que sigui una activitat festiva de dinamització
ciutadana i que inclogui tots els col·lectius: els infants, les entitats del sector, la
cultura, el comerç de tota la ciutat, l’educació, el lleure educatiu i molts d’altres.
3.- L’Ajuntament contactarà telefònicament amb totes les persones amb
capacitats diverses o les seves famílies, amb l’objectiu de fer un seguiment de
la situació del 100% de les persones d’aquest col·lectiu vulnerable
L’Ajuntament de Terrassa portarà a terme, a partir del proper dilluns, una primera
ronda de trucades telefòniques a persones amb capacitats diverses o amb les seves
famílies, per tal de fer un seguiment de la seva situació i necessitats en el context de
l’actual crisi sanitària. Amb aquest objectiu, s’està treballant des dels serveis
municipals de Capacitats Diverses, Accessibilitat i Salut per coordinar les dades
disponibles amb les que disposen les entitats del sector com Prodis, Fupar o altres,
amb l’objectiu d’arribar al 100% d’aquest col·lectiu de la ciutat.
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Aquest dispositiu especial és similar al que ja s’ha organitzat per al col·lectiu de gent
gran major de 70 anys que viu sola o amb la seva parella, que seguia al que es va
organitzar fa unes setmanes per a les persones majors de 80 anys en la mateixa
situació.
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