Comunicat de premsa
Terrassa, 24 d’abril de 2020

A partir de dilluns s’incrementa l’oferta del servei
municipal d’autobusos
En previsió de l’increment progressiu de la demanda que s’espera els pròxims
dies
El Govern municipal, en la reunió telemàtica que ha fet aquest matí, ha pres els
següents acords:
1.- Autobusos: s’incrementa el nombre de vehicles a algunes línies, mantenint
les normes de distanciament social per contenir el coronavirus
El Govern municipal ha acordat, davant la previsió d’increment de la demanda que
es produirà progressivament els propers dies, incrementar l’oferta del servei
municipal d’autobusos amb efectes des del proper dilluns 27 d’abril per tal de
respondre a l’increment de demanda que es preveu, però sense posar en perill en
cap moment les mesures de distanciament, essencials per contenir el coronavirus.
L’increment del servei de transport públic en autobús s’orienta a les línies on
actualment ja se supera en alguns viatges el límit de 15 persones en un sol trajecte,
valor que garanteix la distancia de seguretat de 1,5m entre persones. També
s’aplicarà en línies que actualment estan dins un interval de 75-100% de la capacitat
màxima indicada anteriorment. Això implica un increment a les línies 1,3, 4, 8 i 9.
També es crearà un servei de reforç flexible, que només s’activarà si se supera el
nombre de viatgers, a les línies 5 i 6, que actualment estan en un interval entre el 50
i el 60%.
En aquesta fase no es preveuen increments pels dies de cap de setmana.
Els principals canvis respecte al servei actual són:
- Es redueix el temps de pas entre els vehicles respecte a l'oferta actual.
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- S’augmenta el nombre de vehicles en servei els dies laborables de 29 a 37, mentre
que els dissabtes i diumenges continuaran el mateix nombre de vehicles.
2.- Obertura parcial de deixalleries, exclusivament per a residus d’industrials o
empreses, i continuïtat de les inspeccions municipals per detectar i sancionar
incompliments de les normes vigents
El Govern municipal ha acordat procedir a l’obertura parcial de les deixalleries,
exclusivament per a residus d’industrials o empreses, en atenció a la creixent
activitat econòmica generada per la primera fase de desconfinament decidida pel
Govern espanyol.
Pel que fa a la ciutadania, cal recordar que les deixalleries de la ciutat continuaran
tancades per a mobles i altres estris de tipus domèstic i que està suspès el servei de
recollida d’aquests.
L’Ajuntament de Terrassa està aplicant una política d’inspecció molt estricta per tal
d’aturar els incompliments de les normes vigents: s’aplicaran les sancions amb rigor i
si es detecten comportaments o fets que puguin ser constitutius de delictes contra la
salut pública, es posaran en coneixement de la Fiscalia.

3.- Fira Modernista 2020: activitats a les xarxes socials per viure la fira d’una
altra manera
L’actual situació d’alarma provocada per la Covid-19 no farà possible la celebració
de la XVIII Fira Modernista de Terrassa els propers dies 8, 9 i 10 de maig, com va
decidir el Govern municipal recentment.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Terrassa treballa perquè durant aquests dies es
puguin dur a terme algunes activitats i propostes a través de les xarxes socials, amb
l’objectiu que entitats, institucions i ciutadania en general puguin participar i viure la
Fira Modernista de Terrassa.
La intenció és facilitar la participació de tothom animant a compartir imatges i vídeos
actuals o d’edicions anteriors, mostrant peces o vestuari de l’època, recordant
personatges i moments del Modernisme a Terrassa o preparant una recepta típica
de l’època. Un conjunt d’iniciatives amb les que es vol commemorar, recordar i posar
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en valor un dels esdeveniments més transversals i participatius de la ciutat i un
certamen de referència dins i fora de Terrassa.
L’objectiu es aconseguir el màxim de participació i recollir també les propostes que
es puguin aportar entre la ciutadania, els agents, les entitats o les associacions que
tradicionalment han participat i contribuït a fer de la Fira Modernista de Terrassa la
gran Festa del Modernisme a Catalunya. D'aquesta manera, es vol aconseguir que
les referències i mencions al Modernisme i a Terrassa tinguin un protagonisme
important a les xarxes socials durant el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig,
projectant i promocionat així el patrimoni i la ciutat.
A través de les xarxes socials de l’Ajuntament i del Servei de Turisme s’informarà de
les activitats que es posaran en marxa per commemorar, de forma virtual, la Fira
Modernista
de
Terrassa
2020
(@ajterrassa,
@terrassaturisme
i
@firamodernistadeterrassa)
4.L’Ajuntament convoca la ciutadania, aquest dissabte 25 d’abril, a
manifestar-se virtualment en suport a totes les dones que es troben en perill o
en situació de violència masclista
Com ja va fer el mes passat, l’Ajuntament de Terrassa convoca la ciutadania a
participar en una concentració virtual contra la violència vers les dones. Aquesta
concentració es feia presencialment cada dia 25 fins que el passat mes de març es
va fer per primer cop de manera virtual, per continuar mostrant el suport de la ciutat
a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.
La concentració tindrà lloc de 19 a 20 h, demà dissabte. L’Ajuntament publicarà a les
seves xarxes socials un vídeo en què totes les regidores del Consistori llegeixen un
manifest, cadascuna des de casa seva. Totes les persones que vulguin sumar-se a
la concentració hauran de publicar a les seves xarxes socials fotografies fetes a casa
acompanyades de les etiquetes #JoSocAlRaval i #NiUnaMés, i ubicant-les al Raval
de Montserrat. Al final de la jornada es farà un monitoratge de les xarxes socials per
quantificar el total de persones participants a la concentració virtual.
Amb accions com aquesta, l’Ajuntament vol refermar el seu compromís en la lluita
contra aquesta xacra social i, alhora, recordar la ciutadania que cal no abaixar la
guàrdia davant aquest problema, en un moment en què les dones tenen més
dificultats per evitar les violències masclistes per la situació de confinament. En
aquest sentit, davant qualsevol sospita, l'Ajuntament recomana trucar al 016.
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