Comunicat de premsa
Terrassa, 5 de maig de 2020

Arriba a Terrassa una partida de 300.000
mascaretes, de la comanda d’un milió, per continuar
amb l’objectiu d’arribar al conjunt de tota la població
Des de l’Ajuntament es continua treballant per habilitar el màxim de canals
possibles per fer arribar mascaretes a tots els terrassencs i terrassenques
L'Ajuntament de Terrassa ha rebut avui una primera part de la segona tramesa de
mascaretes bàsiques/higièniques tal com estava previst, des de l’anunci de
l’adquisició d’un milió de mascaretes del passat dia 9 d’abril. Aquesta primera partida
de 300.000 mascaretes no sanitàries s’afegeixen a les 400.000 rebudes el passat 19
d’abril i de les que ja s’ha fet una primera distribució al conjunt de ciutadania. El
carregament de mascaretes va passar ahir els tràmits duaners de l’Estat espanyol i
han arribat a Terrassa aquest mateix migdia.
Ara, doncs, quedarà només la recepció de la segona part d’aquesta tramesa
(300.000 mascaretes), per completar l’objectiu que va anunciar el Govern municipal
de comprar un milió de mascaretes bàsiques/higièniques no sanitàries, per fer-les
arribar a tots els terrassencs i terrassenques. La resta de la comanda, 300.000
mascaretes més, està previst que arribin properament.
Aquestes mascaretes s’afegeixen ara a totes les iniciatives i canals que estan
funcionant aquests aquests dies (repartiment a domicili, al Recinte Firal per a
comerços, o al transport públic), per tal que les mascaretes estiguin a disposició de
la població que les pugui necessitar. Des de l’Ajuntament s’estan esmerçant molts
esforços per fer arribar tot el material disponible, ja siguin mascaretes comprades,
rebudes d’altres administracions, o les mascaretes solidàries, a tota la població i pel
màxim de canals possibles.
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Com a novetat, demà dimecres, voluntaris de Creu Roja faran repartiment de
mascaretes amb un servei mòbil de bicicletes per les parades de transport públic,
tren i autobús, de la ciutat. A més de lliurar mascaretes igual que en el dispositiu de
dilluns, donaran consignes de prevenció en la fase actual de desescalada a la
població, en especial a col·lectius més vulnerables com el de la gent gran.
Finalment, des de l’Ajuntament es recorda que a través del telèfon 010 i del correu
electrònic mascaretes.ajuntament@terrassa.cat, es poden sol·licitar les mascaretes,
que per alguna raó, les persones empadronades a la ciutat no les hagin rebut al seu
domicili.

2.- L’alcalde de Terrassa dicta un nou Ban adreçat als infants, aquest cop amb
la participació dels nens i nenes de la ciutat.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va dictar ahir un nou Ban oficial, adreçat a totes
les nenes i tots els nens de la ciutat, de la mateixa manera que ho va fer el passat 2
d’abril. Aquesta vegada, però, el Ban ha estat redactat a partir de les aportacions i
idees dels infants de la ciutat, que a petició del propi alcalde fa uns dies a través de
les xarxes socials, els hi va demanar propostes per a aquest nou Ban.
En aquest nou Ban, els vertaders protagonistes són els nens i nenes de la ciutat, i
l’alcalde exerceix únicament de portaveu de les propostes rebudes. Aquestes
propostes rebudes i recollides en el Ban són un seguit de recomanacions dels
infants al respecte de com sortir al carrer, la utilització de mascaretes, propostes per
al propi ajuntament, o recordatoris de civisme i bona convivència, entre d’altres.
(trobareu el ban en arxiu adjunt)
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