Comunicat de premsa
Terrassa, 27 d’abril de 2020

El Govern municipal fa una crida a la responsabilitat
en el passeig dels infants i expressa el seu
agraïment les famílies que respecten les normes
Es reforça el dispositiu d’informació a la ciutadania i es prioritza el seguiment
del compliment de les normes en aquesta fase de desconfinament

El Govern municipal vol expressar, en primer lloc, el seu agraïment a una gran
majoria de persones i famílies que des d’aquest diumenge han sortit amb els infants
a gaudir d’una hora diària de passeig tot respectant les normes i actuant amb
prudència, civisme i responsabilitat. És cert també que s’han produït nombrosos
incompliments, la majoria lleus, i d’altres de major gravetat, la qual cosa ha
comportat la imposició de les primeres sancions per part de Policia Municipal. El
Govern municipal apel·la una vegada més al civisme i la responsabilitat de tothom
davant d’aquesta fase de desconfinament progressiu: l’incompliment de les normes
pot comportar riscos per a adults i infants, així com provocar un retrocés en la
relativa millora de la situació que s’ha assolit gràcies a l’extraordinari esforç que està
fent tothom.
Així mateix, recorda a tota la ciutadania que aquesta autorització per fer una hora
diària de passeig està orientada als nens i nenes i no a les persones adultes, que
han de seguir obligatòriament les normes de confinament. És essencial, en l’actual
situació, protegir al màxim els infants i les persones vulnerables, així com reduir tota
mena de riscos de contagi.
La Policia Municipal continua vetllant al màxim pel compliment de les normes i
prioritza el seguiment d’aquesta fase del desconfinament. En funció del seguiment
que s’està fent dia a dia, de la gravetat dels incompliments, de la desinformació
provocada per normes estatals confuses i de la resposta de la ciutadania, la Policia
Municipal intensificarà la imposició de sancions.
Així mateix, l’Ajuntament reforçarà el dispositiu d’informació a la ciutadania, a través
d’agents de convivència o altres fórmules.
terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

L’Arxiu Històric llança la campanya #ArxivemlaCovid19 a Terrassa per tal de
recollir imatges, vídeos i documentació sobre la crisi sanitària del coronavirus
La campanya “#ArxivemlaCovid19 a Terrassa” parteix d’un projecte promogut per
l'Associació d'Arxivers de Catalunya - Gestors de Documents de Catalunya per tal
que els arxius públics catalans facin un treball participatiu de construcció ciutadana
de la memòria de l'impacte de la crisi sanitària de la Covid-19 a la ciutat.
La campanya, que s'adapta convenientment al cas de Terrassa, pretén recollir
imatges, vídeos, documentació textual i gràfica, que la ciutadania vulgui que es
conservi a l'Arxiu Històric com a memòria d'aquestes setmanes. D'aquesta manera la
memòria que quedarà d'aquests fets no serà parcial, ni estrictament institucional,
sinó que serà una memòria compartida.
Aquesta acció entra dins el concepte d'”Arxiu Social” que l’Arxiu Històric està aplicant
els darrers anys a les seves línies d’actuació, per tal de fer de l'arxiu una eina
democràtica més de construcció de societats més justes i igualitàries.
L’objectiu és que tots els terrassencs i terrassenques tinguin la possibilitat de
participar en la creació d’una memòria plural i oberta que pugui ser utilitzada per a
comprendre el què estem vivint aquests mesos i com a aprenentatge per afrontar
situacions semblants en el futur. Tothom tindrà la possibilitat d’ajudar a construir una
memòria col·lectiva àmplia, que reculli tots els punts de vista possibles i que s’ajusti
al màxim a la realitat viscuda per tal de poder oferir una imatge completa i real d’una
situació excepcional i històrica.
La iniciativa es pot seguir per xarxes socials amb el hashtag #Arxivemlacovid19.
Quina documentació es pot aportar?
•

Fotografies i vídeos personals del confinament, dels espais que han quedat
buits durant aquests dies, dels balcons, dels aplaudiments a les 20h, de les
comunicacions a distància amb familiars i amistats, d’expressions musicals,
culturals, artístiques de tot tipus.

•

Fotografies i vídeos de l’activitat duta a terme per treballadors/es essencials,
en hospitals i centres mèdics, per equips de desinfecció, supermercats,
farmàcies i centres públics o privats on s’han realitzat activitats de suport i
lluita contra la pandèmia.
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•

Documents textuals o gràfics, dibuixos, cartells, pancartes, en format paper o
digital, fets des del confinament per transmetre emocions i recomanacions a
familiars i amistats.

Com s’ha de fer?
•

Els dispositius des d’on es fan les fotos i els vídeos generen de forma
automàtica informació (metadades) sobre l’hora, el dia i el format en què
s’han creat. Cal garantir que aquesta informació es troba en els fitxers que
s’enviïn. Aquestes dades serviran per contextualitzar millor la documentació.

•

Els documents han d’anar acompanyats de les següents dades:
o

Autor: nom de la persona física o jurídica productora del material.

o

Ubicació: carrer, barri, zona aproximada, d’elaboració del material.

o

Títol: acció que es recull, redactada de la forma més breu possible.

o

Accés difusió: indicar que es cedeix lliurement el dret de reproduir i
consultar el material.

Com es pot enviar el material?
•

Enviant el material al mail arxiu.historic@terrassa.cat

•

A través de les xarxes socials etiquetant el material amb dos hashtags:
#Arxivemlacovid19 (propi de la campanya a nivell català) i #ArxivemTerrassa
(propi d’allò que sigui específic de Terrassa)

•

Presencialment, quan el confinament hagi acabat, portant les fotos o els
vídeos a la seu de l’Arxiu Històric (c/Baldrich, 268).

•

Totes aquelles persones que disposinde material que vulguin cedir i tinguin
dubtes, poden escriure al mateix correu arxiu.historic@terrassa.cat

Amb les persones que facin donació d’aquest material es subscriurà, posteriorment,
un document d’acord per estipular els criteris relatius als drets d’accés i us públic
d’aquesta documentació.
La campanya quedarà oberta un cop finalitzada l’etapa de confinament i fins que es
determini
en
posteriors
comunicacions.
Més
informació:
https://www.terrassa.cat/arxivemlacovid19
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L’Ajuntament agraeix a l’Església Mormona la donació de 240 iPad Mini al
servei d’Educació
La Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints o Església de Jesucrist dels Sants
dels Darrers Dies, més coneguda com Església Mormona, ha fet una donació de 240
iPad mini al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa.
L’Ajuntament de Terrassa agraeix a l'Església Mormona la donació d'aquests iPad
que s'afegiran a la resta de dispositius que, en el marc de la col·laboració que
l'Ajuntament de Terrassa està tenint amb el Departament d'Educació de la
Generalitat, es distribueixen entre l'alumnat de Terrassa que s'ha detectat que els
necessita per a poder seguir les classes telemàticament.
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