Comunicat de premsa
Terrassa, 25 d’abril de 2020

L’Ajuntament ofereix informació oficial, normes i
consells per afrontar amb precaució i responsabilitat
l’autorització de sortir al carrer als infants
El projecte #TERRASSAeDUCA pretén què la ciutadania comparteixi la xarxa
wifi amb els infants i joves que es troben a la recta final del curs escolar i no
tenen accés a internet
El Govern municipal ha fet seguiment de la situació en la reunió del Comitè
d’Emergència Municipal, i anuncia les següents mesures davant l’emergència
causada pel Coronavirus:
1.- L’Ajuntament ofereix informació oficial, normes i consells per afrontar amb
la màxima precaució i responsabilitat, l’autorització als infants per fer un
passeig al dia
El Govern municipal ha donat instruccions avui per tal de donar la màxima difusió a
les normes i consells en relació a l’autorització del Govern espanyol perquè els
infants puguin fer un passeig al dia, en la fase de desconfinament parcial i progressiu
que s’està iniciant.
Des de la web municipal, les xarxes municipals i el servei telefònic gratuït 010,
s’informarà a la ciutadania puntualment, i amb la màxima claredat possible, sobre les
normes fixades i els consells més recomanables en aquesta nova etapa. Al llarg de
la tarda d’avui, dissabte, es publicarà un document de FAQs, que s’anirà actualitzant
les properes hores i dies amb tota la informació disponible.
El Govern municipal demana a la ciutadania respectar rigorosament les normes de
les autoritats sanitàries, així com seguir els consells que complementen aquestes
normes. La recomanació del Govern municipal és que tothom actuï amb la màxima
precaució i amb sentit comú, recordant que aquesta etapa no és una oportunitat per
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a la relaxació, sinó un pas més cap al desconfinament, que s’ha de fer amb molta
prudència i evitant al màxim qualsevol possibilitat de contagi per Covid19.
2.- #TERRASSAeDUCA: un projecte municipal perquè la ciutadania comparteixi
el seu wifi amb els infants i joves que es troben a la recta final del curs escolar
L’Ajuntament de Terrassa impulsa a partir d’avui el projecte #TERRASSAeDUCA,
amb la voluntat de promoure que la ciutadania comparteixi la xarxa wifi pròpia i la
posi al servei, unes hores cada dia, dels infants i joves de la ciutat que estan ara
mateix en la recta final del curs escolar i no tenen accés a internet. L’objectiu és
afavorir que nens, nenes i joves que no tenen accés a internet en puguin tenir per
mantenir el contacte amb l'escola, a través de persones generoses del seu veïnat.
L’Ajuntament publicarà demà diumenge un senzill manual d’instruccions i iniciarà
una campanya de difusió d’aquest projecte educatiu, tecnològic i social, en la línia de
combatre la bretxa digital educativa en un moment en el què internet i les noves
tecnologies són més essencials que mai per acabar amb èxit l’actual curs escolar i
mantenir contacte amb l’escola.

3.- El Govern Municipal convida tota la ciutadania a participar a la manifestació
virtual al Raval contra la violència envers les dones
El Govern Municipal convida tota la ciutadania a participar a la «manifestació virtual»
al Raval de Montserrat, de 19 a 20h d’avui dissabte, contra la violència envers 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.L’Ajuntament publicarà a les seves xarxes socials un vídeo en el qual les
regidores dels diferents Grups Municipals llegeixen un manifest, cadascuna des de
casa seva.
Totes les persones que vulguin sumar-se a la concentració podran 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.
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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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