Comunicat de premsa
Terrassa, 24 de juliol de 2020

L’Ajuntament posa en marxa avui un nou dispositiu
d’informació ciutadana dins de la campanya de
difusió de mesures de prevenció contra el
coronavirus
Voluntaris de Creu Roja, ADF i Agents per a la convivència, recorreran la ciutat
recordant les mesures prevenció i seguretat a la ciutadania
Aquest divendres, l’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un nou dispositiu
d’informació a la ciutadania, emmarcada en la campanya de difusió de les mesures
de prevenció contra el coronavirus i amb l’objectiu de rebaixar urgentment la
transmissió. El dispositiu que s’inicia avui, inclou la participació i col·laboració tant de
Creu Roja, com dels equips de l’Agrupació de Defensa Forestal, i dels Agents per a
la Convivència municipals.
Per part de Creu Roja, diverses unitats mòbils es desplaçaran des d’aquesta tarda
per diferents punts de la ciutat, oferint mascaretes i informant sobre les mesures de
protecció i prevenció que ha de prendre la ciutadania davant la situació de la crisi
sanitària a la ciutat. A més, altres equips d’informadors de Creu Roja, recorreran a
peu espais de la ciutat, oferint aquesta mateixa informació a la ciutadania.
Pel que fa als ADF, de la mateixa manera que ja van prendre part en algunes de les
accions dutes a terme a la ciutat durant el confinament, en aquest dispositiu,
aprofitant els seus recorreguts per a la vigilància i prevenció d’incendis en l’entorn
natural de la ciutat, participaran també oferint mascaretes i informació a les persones
que es trobin. En aquest dispositiu, a més, hi participaran els agents per a la
convivència de l’Ajuntament de Terrassa.
Campanya de difusió
Per altra banda, s’han iniciat ja les diferents accions de la campanya de difusió i
conscienciació ciutadana «Encara som a temps de frenar el coronavirus» amb la
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distribució de 5.000 cartells a diferents zones de la nostra ciutat, amb informació
bàsica sobre la campanya, i demanant a la ciutadania que compleixi amb el màxim
rigor les mesures de prevenció bàsiques: mascareta, distància física de 2 metres i
rentat freqüent de mans.
En aquest sentit, també es distribuiran 10.000 adhesius per a taules, cadires o altres
espais de bars, cafeteries i establiments de restauració, a través del Gremi
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca.
Finalment, la Policia Municipal continuarà vetllant per tal de garantir que la
ciutadania compleixi correctament amb l’obligació de portar mascareta a l’espai
públic i imposant les sancions que corresponguin en cas d’incompliment.
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