Comunicat de premsa
Terrassa, 15 de maig de 2020

L’Ajuntament ofereix suport a les entitats de la ciutat
per ajudar-les a afrontar la situació produïda per la
Covid-19
L’Ajuntament, a través l’Oficina de Capacitats Diverses, ofereix una versió en
lectura fàcil dels comunicats oficials que s’emeten diàriament
Per conèixer l’impacte real que la crisi de la Covid-19 està provocant en el teixit
associatiu de la ciutat, l’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Qualitat
Democràtica, ha preparat una enquesta que s’enviarà a totes les entitats del
Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes (RMEAC). D’aquesta
manera, a més, es dona resposta a les mostres de preocupació i incertes respecte el
seu futur, que les entitats sense ànim de lucre han mostrat cap als serveis
municipals en els darrers dies. Amb l’anàlisi dels resultats de l’enquesta, es podrà
conèixer quins són els neguits de les entitats respecte el futur immediat i com se les
pot ajudar des de l'Ajuntament per afrontar aquests reptes de futur.
A més, al mateix temps, el Servei de Qualitat Democràtica posa a disposició de totes
les entitats una oferta formativa en línia per tal que les entitats puguin conèixer eines
i estratègies per afrontar el seu futur. L’oferta formativa consta de quatre cursos
gratuïts que s’impartiran entre finals de maig i principis de juny.
•

Enforteix la teva associació en temps de Covid-19 (25 maig – 22 juny)
Un curs de 20 hores que permetrà reflexionar sobre la importància del
lideratge i l’acompanyament en el moment actual per tal de mantenir les
associacions cohesionades i motivades.

•

Eines digitals lliures per a la gestió associativa (28 maig)
Un webinar d’una hora que donarà a conèixer algunes eines digitals amb què
interactuar amb les persones associades. Es tracta de conèixer instruments
que poden facilitar el contacte, el vincle i el treball amb els i les associades.
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•

Facilitació de reunions a distància (2 juny)
Aquest webinar d’una hora ajudarà a definir estratègies que permetin
dinamitzar les entitats.

•

Certificats digitals per a entitats (4 juny)
Un altre webinar d’una hora de durada que permetrà conèixer les eines per
mantenir les juntes de les entitats actives, mitjançant les reunions virtuals amb
diferent plataformes.

El professorat dels cursos està format per persones amb experiència en la temàtica
que abordaran i són membres d’entitats del Tercer Sector Social. La formació es fa
amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Més informació a
https://www.terrassa.cat/cursos-entitats.

L’Ajuntament, a través de l’Oficina de Capacitats Diverses, adapta els
comunicats oficials a una versió de lectura fàcil
Des d’aquesta setmana, amb el suport de l’Oficina de Capacitats Diverses,
l’Ajuntament de Terrassa ofereix els comunicats oficials que s’envien diàriament als
mitjans de comunicació, una versió en lectura fàcil per a aquelles persones i/o
col·lectius amb alguna dificultat de comprensió lectora permanent o temporal, com
ara persones amb discapacitat intel·lectual; persones grans amb deteriorament
cognitiu, persones nouvingudes; o nens i nenes. Amb aquesta mesura es garanteix
el dret a la informació de tota la ciutadania, en situacions complexes com la crisi
actual derivada de la Covid-19.
Els textos en lectura fàcil respecten les idees més importants dels textos originals
però utilitzen un llenguatge i un disseny més senzill. La versió adaptada a lectura
fàcil dels comunicats es publica al lloc web https://www.terrassa.cat/coronaviruslectura-facil.

Tancament de l’hospital temporal a l’Hotel Terrassa Park que ha donat servei a
la ciutat des del 27 de març passat
Avui s’ha fet públic el tancament del dispositiu sanitari hospitalari ubicat a l’Hotel
Terrassa Park de Terrassa, en funcionament des del passat 27 de març com una
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mesura més per fer front a l’emergència sanitària de la Covid-19. Des de
l’Ajuntament, a través de la regidoria de Salut i de Serveis Socials, es va treballar
intensament per donar el suport necessari al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya en el projecte, així com als operadors sanitaris de la ciutat per
descongestionar els seus serveis en els moments més crítics de la pandèmia.
Des de Govern municipal s’agraeix i es valora enormement la tasca realitzada per
tots els i les professionals que han contribuït al bon funcionament d’aquest recurs
que ha estat operatiu 7 dies a la setmana durant 24h i que ha atès un total de 151
pacients, pertanyents majoritàriament al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), així com a pacients derivats d’altres
centres del territori.
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