Comunicat de premsa
Terrassa, 1 de maig de 2020

El Govern municipal fa una crida a la prudència i a la
responsabilitat davant les noves mesures de
desconfinament que comencen a aplicar-se demà
Reforça la comunicació per resoldre dubtes de la ciutadania sobre les normes
per a la passejada i l’activitat física per franges horàries i edats

Davant l’entrada en vigor, aquest 2 de maig, de les noves mesures de
desconfinament anunciades pel Govern espanyol, que regulen les sortides per a
passejos i activitat física per franges horàries i edats, el Govern municipal fa una
crida a la prudència, al civisme i a la responsabilitat de la ciutadania perquè es
compleixin les normes establertes aquest desconfinament progressiu, i reforça la
comunicació adreçada a la ciutadania per divulgar les franges horàries de la manera
més entenedora possible. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha elaborat un
document de Preguntes Més Freqüents (o FAQ), per tal de facilitar al màxim a la
ciutadania la comprensió i compliment de la normativa. Aquesta informació es
difondrà per xarxes socials, com s’ha vingut fent regularment en l’estat
d’alarma/emergència, i s’anirà actualitzant a mesura que es disposi de noves dades.
(Vegeu els FAQs a https://www.terrassa.cat/normes-per-activitat-fisica-i-passeig).
Així mateix, el telèfon gratuït d’atenció ciutadana 010 també està operatiu per
resoldre els possibles dubtes de la ciutadania.
Per al Govern municipal, l’entrada en aquesta nova fase s’ha de fer amb la màxima
prudència possible, amb l’objectiu de preservar la salut de tota la ciutadania, evitar
riscos per a adults i infants, i no causar un retrocés en la relativa millora de la
situació que s’ha assolit gràcies a l’extraordinari esforç que ha fet tothom fins ara.
Des d’avui divendres i durant tot el cap de setmana festiu, l’Ajuntament ha reforçat
els dispositius de la Policia Municipal en tots els torns, per tal de garantir el
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compliment de les normes en aquesta fase de desconfinament progressiu i de
desescalada. Els serveis de Protecció Civil, Comunicació i Premsa, serveis dels
considerats essencials des de l’inici de la crisi sanitària, estan operatius i en alerta
per fer seguiment i informar puntualment a partir del moment en el qual el Govern
espanyol concreti les mesures de desescalada a través de la seva publicació al
BOE.

L’Ajuntament de Terrassa impulsa el projecte Arts Confinades, per visibilitzar
el talent local i els projectes creatius de la ciutadania durant el confinament
L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura, ha posat en marxa el
projecte Arts Confinades. L’objectiu d’aquesta iniciativa es donar visibilitat i posar en
valor els projectes creatius que la ciutadania està duent a terme durant aquests dies
des de casa seva. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Terrassa vol mostrar i
visibilitzar el talent local i posar en valor la cultura en general i les Arts Visuals en
particular com a un dels vehicles més potents de comprensió d’una situació
d’excepcionalitat i entomar-la d’una manera creativa i proactiva.
Fins al 20 de juny de 2020, les persones interessades en participar del projecte
podran enviar les seves obres per correu electrònic a l’adreça
terrassaartsvisuals@terrassa.cat. La convocatòria està oberta a tots els terrassencs i
terrassenques majors de 16 anys, que per participar, hauran d’enviar:
-

Una imatge amb el nom de la seva creació i les seves mides (màxim 2 MB)
Incloure una descripció de la motivació que va portar a la creació de l’obra (en
un màxim de 600 caràcters, espais inclosos).

Els treballs hauran d’anar acompanyats del nom i cognoms, data i lloc de naixement,
número de DNI, contacte e-mail i contacte telefònic de la persona que presenta el
projecte.
Un cop finalitzat el període de presentació dels treballs es durà a terme una selecció
de les obres presentades que entraran a formar part d’una exposició a la Sala
Muncunill.
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L’Ajuntament de Terrassa organitzarà una exposició fotogràfica amb material
recollit durant el període de confinament
Durant aquest període de confinament el fotògraf terrassenc Miquel Llonch està
realitzant un reportatge fotogràfic per recollir en imatges la realitat que viu la ciutat
aquests dies arran d’una situació excepcional i inèdita. A partir d’aquest treball,
l’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura, té previst organitzar una
exposició de producció pròpia a la Sala Muncunill, que es podrà visitar, si la situació
ho permet, a partir del proper mes de setembre.
Una mostra que vol anar molt més enllà d’un treball d’autor per convertir-se en un
espai de recerca i reflexió sobre uns fets històrics que afecten la Terrassa del
present i que afectaran la Terrassa del futur, convertint-se en un punt d'inflexió
fonamental pel que fa a la comprensió del món que coneixíem fins ara.
La mostra comptarà també amb una publicació en forma de recull gràfic d’unes
imatges que passaran a formar part del patrimoni de la ciutat ja que, per desig de
l’autor, les fotografies es donaran a l’Arxiu Històric de Terrassa.
La intenció és que, un cop passi per la Sala Muncunill, l’exposició pugui itinerar per
tots els districtes de la ciutat i es pugui instal·lar a les seus de totes aquelles entitats
que ho desitgin. Des de les biblioteques municipals als centres cívics passant per
associacions culturals, esportives o socials.
Miquel Llonch (Terrassa, 1963) va estudiar fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya. Realitza tallers amb Paolo Roversi, Antoine d’Agata, Nadav Kander i
Pierre Gonnord. Des de 1995 treballa com a freelance i combina els encàrrecs amb
projectes personals. Té una llarga trajectòria dins el sector artístic, publicitari,
premsa o del disseny.

Els actes commemoratius dels 50 anys de la Vaga de l’AEG previstos per
aquest 1 de Maig es tornaran a programar quan les circumstàncies ho permetin
Avui, Primer de Maig, Dia del Treball, estava previst commemorar el 50 aniversari
de la Vaga de l’AEG de l’any 1970, amb un acte organitzat per l’Ajuntament de
Terrassa, Comissions Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), el
Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) i Espai Memòria. A causa de l’estat
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

d’alarma/emergència, la commemoració es reprogramarà més endavant, quan les
circumstàncies ho permetin.
Durant els mesos de març i abril de 1970, en ple període de repressió política, van
culminar tot un seguit de conflictes socials i fortes reivindicacions laborals que
s’havien anat gestant durant els anys precedents. A l’AEG, l’empresa successora de
l’antiga Electra, dos sindicalistes van ser acomiadats, i això va originar un fort
moviment de protesta que va desencadenar la vaga. La resistència i la solidaritat es
van estendre per tota la ciutat, amb el resultat de 71 acomiadaments més i 14
persones detingudes a la presó Model de Barcelona. Aquella vaga va transcendir
l’àmbit laboral i va representar una fita en la història de Terrassa i de totes les
persones en lluita per la llibertat i pels drets de la classe treballadora e la ciutat.
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