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“Per les places i els carrers de Catalunya, en
família i amb amics, per la defensa dels nostres
drets i els nostres somnis!”

JORDI NAVARRO I CORTIELLA
(1974 – 2017)

SEGUIM!
Arribem al darrer any del mandat i passem comptes d’un tercer any de legislatura municipal intens, molt intens. L’any passat obríem la memòria afirmant que
els bons projectes polítics són aquells que saben d’on venen i saben on van.
Doncs bé, ens hi refermem.
En aquesta memòria trobareu tota la tasca feta des del grup municipal d’ERCMES dins i fora de l’Ajuntament durant els darrers 365 dies.
Quatre regidors, un gran equip humà implicat al darrere i una tasca fruit moltes
vegades d’escoltar i donar resposta a les demandes i necessitats d’una ciutat
amb ganes de mirar endavant.

ENCARANT L’ÚLTIM ANY
Fer Terrassa és fer memòria, és observar el teu entorn, és plantejar-te el futur passant comptes amb tu mateix i amb el teu entorn i saber quin projecte defenses i treballes per la ciutat
del demà sense oblidar, mai, que la ciutat ja és.
Han passat tres anys des de les eleccions municipals de l’any 2015. Tres anys on ha passat
de tot. Tres anys des que Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres vàrem aconseguir
la confiança de la ciutadania de Terrassa per tornar a entrar al consistori per treballar per la
ciutat en una legislatura que sabíem seria decisiva pel municipi i pel País. Ens vàrem presentar
apostant pel canvi i no ens hem desviat d’aquest objectiu ni un segon. Tenim un projecte de
regeneració política per Terrassa i aquest ha passat i passa per ser coherents, treballar lligats
a la realitat social, econòmica i cultural de la nostra ciutat i saber-ne detectar el potencial per
fer de les dinàmiques acció política concreta. I, per descomptat, retre comptes a la ciutadania.
Explicar què hem fet, com veiem el present de la ciutat i el camí que tracem per esprémer tot
el potencial d’aquesta ciutat i situar-la en el lloc que es mereix una ciutadania activa i compromesa.

El futur no es pronostica, es construeix. I Terrassa, en els bons i els mals moments, s’ha construït a ella mateixa des de la base social, des de l’emprenedoria, des de l’associacionisme i
les entitats de base social, cultural, econòmica, com poques ciutats ho han fet. Terrassa ha
esdevingut per ella mateixa davant una política municipal on, una determinada visió i projecte
polític d’altres temps s’ha anat diluint en el continuisme en el poder del socialisme fins a esdevenir gestors grisos d’una realitat que els supera.
Aquest darrer any ha estat intens. Vam començar la legislatura dient que no acabaria com
havia començat i el pronòstic, de fàcil resultat, s’ha acabat complint. Quan la ciutadania ha
sortit al carrer i s’ha organitzat per reclamar els seus drets socials i democràtics el govern
de conveniència que regia l’Ajuntament s’ha acabat esfondrant. La política de galeria no ha
aguantat el xoc del carrer i mentre els carrers criden per la democràcia, el feminisme, per les
pensions, pel treball digne... els partits que donaven el poder per fet s’han vist desmembrats
en les seves pròpies contradiccions i vergonyes internes.

Durant els darrers 12 mesos hem tingut l’oportunitat de fer possible un nou govern per Terrassa. Hem estirat a banda i banda, com ja vam fer el 2015, perquè tothom posés per davant
la ciutat a les sigles amb una única premissa: treballar plegats per una Terrassa cohesionada,
justa socialment, sostenible, amb projecte de futur i inquebrantable en la defensa de la democràcia. Ara bé, altres forces no han tingut la mateixa generositat no han sabut/volgut visualitzar les oportunitats que s’obrien davant nostre. Però el plany no és una opció i toca treballar i
encarar el darrer any de mandat perquè Terrassa no perdi cap més oportunitat.
Hem fet molta feina per situar l’educació com a àmbit d’acció prioritari a la ciutat, des d’acabar
amb les divergències d’oportunitats en la primera infància fins a consolidar una Terrassa universitària on tota la nostra joventut pot emmirallar el seu futur. Creiem en una ciutat innovadora, on la quarta revolució industrial impliqui noves oportunitats i no destrucció de feina. Volem
una Terrassa més neta i sostenible, on ens fem partícips tots d’una ciutat més saludable on
l’Ajuntament correspongui a la ciutadania amb una millor gestió. I, per només citar un punt
més, una ciutat amb un nou pla d’equipaments, on totes les entitats socials, culturals i esportives que vertebren aquesta ciutat tinguin el seu espai per continuar construint una ciutat
implicada en un projecte compartit.
Des de la feina realitzada des del grup municipal d’ERC-MES només puc dir que omple
d’esperança alçar el cap i veure que cada vegada som més i millors les persones implicades
no només en el nostre projecte sinó també amb aquesta ciutat. I per totes elles toca treballar
conjuntament perquè la nostra feina i els seus anhels convergeixin en la regeneració política
que la ciutat necessita.
Isaac Albert i Agut
Portaveu Grup Municipal ERC-MES
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES
(Regidors)
ISAAC ALBERT i AGUT - Portaveu del grup municipal i Diputat delegat de Comerç, Fires i Mercats a la Diputació de Barcelona.
Control Àrea de govern i Àrea desenvolupament econòmic cultura i educació.
“Si volem que la ciutat canviï, comencem per canviar la forma de fer política. Això passa per ser responsables quan toca permetent uns pressupostos
malgrat el desgovern municipal, però crítics sempre perquè no compliquin més les coses (fet a què ens tenen habituats). La ciutat d’avui ja ens
mostra la Terrassa futura, amb tots els seus potencials, tendències i contradiccions. Ara toca imprimir aquest potencial en un projecte que governi
el canvi a la ciutat”

CARME LABÒRIA i ROJAS - Regidora. Control Àrees Drets socials i Serveis a les persones i Societats Municipals.
“Aquest ha estat un any emocionant, on els carrers han diu prou, i les revoltes, com la de les dones, marquen un camí d’esperança per fer polítiques
de futur. Un any gris, no obstant això, en polítiques municipals d’inclusió. Cal voluntat i calen idees per canviar les dinàmiques estancades”

CARLES CABALLERO i PEÑA - Regidor. Control Àrees Territori i Sostenibilitat i Transparència
“Tirar endavant la gestió directa de l’aigua és una responsabilitat de ciutat que ja no acapara titulars però l’èxit del procés depèn de seguir-hi
treballant fins al dia de la connexió pública i més enllà. La ciutat encararà aviat una nova gestió dels busos, i la solució per una recollida de residus
i neteja eficient i efectiva encara està pendent. Seguim!”

JOSEP FORN i CADAFALCH - Regidor. Control Àrea Cultura, Innovació i projecció de la ciutat
“Destinant esforços per intentar traslladar la capacitat del món cultural i esportiu de la nostra ciutat de vertebrar ciutat a partir de l’associacionisme,
les entitats i la iniciativa professional i amateur. Plans d’Esport i de cultura que hem proposat i esperen a ser desenvolupats. La ciutat universitària
i la innovació: dos camps amb un grandíssim potencial a Terrassa que esdevenen repte de futur davant la lentitud o desídia del govern actual”

Mentre es treballa internament per acabar d’enllestir la memòria de meitat de
mandat, comencen les tasques per fer possible el Referèndum de l’1 d’octubre i es
continua amb una activitat municipal pública i política que ens portarà dos plens.
L’actualització del cadastre deixa veure les primeres posicions electoralistes del PSC i
altres partits, mentre des d’ERC-MES es treballa per definir una estratègia de defensa
de la política d’economia social i solidària a la ciutat, escoltem col·lectius com els treballadors de les Oficines d’Atenció Ciutadana a Terrassa i acordem amb el col·lectiu
d’afectats per la hipoteca presentar una proposta en nom seu al plenari de maig.
• 1 Maig
• 2 maig
			
• 3 maig
			
			
• 4 maig
• 5 maig
• 7 maig
			
			
• 8 maig
			
• 9 maig
			
			
			
			
• 10 maig
			
			
• 11 maig
			
			
• 12 maig
			

Manifestació 1 de maig
Reunió amb entitats
Executiva local ERC
Reunió de treball grup municipal
Comissió Informativa de Cultura extraordinària
Reunió de treball Pla Local de Seguretat
Debat Obert - Canal Terrassa
Comissió Informativa extraordinària de Serveis Generals
Festa de la Santa Creu
Castellers - Diada Solidària
Partit Terrassa F.C
Acte Institucional Dia d’Europa
Reunió amb PAH
Reunió de treball interna Economia Social
Consell Municipal Economia Social i Solidària
La Previsió - Inauguració Serveis funeraris La Rambla
Consell Municipal Districte 5
Reunió de treball grup municipal
Reunió de treball grup municipal prèvia ple
Ajuntament en Ple extraordinari - Ple Cadastre
Comissió Informativa Societats Municipals
Comissió Informativa de Transparència
Comissió Política de Mobilitat
Tancament del cicle “Cap a la Reforma horària”
Comissió Especial de Comptes
Creu Roja - Festa del Soci

			
• 13 maig
			
			
• 14 maig
			
• 15 maig
			
• 16 maig
			
			
			
• 17 maig

Fira Modernista - Inauguració
Fira Modernista - ERC Casa del Poble
Fira Modernista - Manifestació obrera
Altres Fira Modernista
Dinar de la germandat gallega O Noso Lar
Fira Modernista - Cloenda
Reunió de treball grups municipals - Ús xarxes Ajuntament
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat
Reunió interna Economia Social i Solidària
Comissió Informativa de Cultura
Presentació curtmetratge contra la LGTBFòbia
Comissió intermunicipal de Les Fonts
Reunió amb les treballadores de les Oficines d’Atenció Ciutadana
Ajuntament
			
Comissió Informativa de Desenvolupament econòmic
			
Taula Mobilitat
			
Presentació Marxes de la Dignitat (Marea pensionista)
			
Presentació De Tapa en Tapa
• 18 maig Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les persones
			
Comissió Informativa de Serveis Generals
Consell Municipal del Districte 6
			
Consell de l’Audiovisual

• 19 maig
			
			
• 20 maig
• 21 maig
			
• 22 maig
			
• 23 maig
			
			
• 24 maig
			
			

Taula Rodona - 25 anys dels Jocs Olímpics
Reunió Isaac Albert - Xavi Matilla
Reunió de treball grup municipal
Inauguració escultura Cor Montserrat
Diada del Patrimoni Minyons
Distrobada
Festa Major de Sant Pere
Junta de portaveus
Reunió Grup municipal prèvia ple
Comissió permanent de la FP
Reunió Comunicació procés de l’Aigua
Entrevista amb ciutadania
Reunió Fundació San Llàtzer
Recepció Atlètic Campió de Lliga
Presentació Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra

• 25 maig
• 26 maig
• 27 maig
			
			
• 28 maig
			
			
			
• 29 maig

Ajuntament en Ple
Comissió Especial de Comptes
Fira del Comerç Just
Festa Major de Les Arenes, La Grípia, Can Montllor
Diada dels Gegants Antoni Messeguer
Masia Egara Festival
Festa Major de Les Arenes
Festa Major del Segle XX
Terrassa FC - Promoció d’ascens
Comissió política i tècnica formes de gestió aigua
Roda de premsa presentació Memòria 2016-17 - Balanç Meitat Mandat
• 30 maig Comissió Tècnica Formes de gestió
Junta de Portaveus extraordinària - Sindicatura municipal
• 31 maig Taula de Refugiades
			
Sectorial Interna ERC-MES Educació

Ple extraordinari cadastre 10 de maig
L’Ajuntament de Terrassa aprova l’actualització del cadastre, 21 anys després de
la darrera revisió, així com la modificació proposada pel govern de l’ordenança
referent a l’impost sobre béns i immobles.
Des del grup municipal d’ERC-MES es vota a favor d’una actualització que era necessari abordar, però en contra del plantejament que ha fet el govern de la seva aplicació
modificant l’ordenança actual.
En to didàctic però contundent, el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, ha explicat que
els nous valors cadastrals sorgits d’aquesta nova ponència cadastral, s’apliquen per
llei de forma esglaonada durant els 10 anys vinents. L’IBI en realitat no puja, no pugem
el tipus de gravamen, però, evidentment, després de 21 anys i l’evolució de la mateixa
ciutat, molts habitatges han vist augmentat el seu valor i això repercuteix en el valor
final del rebut. Aquest augment és produït per un augment dels valors béns immobles,
no del tipus que apliquem.
El govern, com a mecanisme per evitar el cost polític que té aquesta actualització, ha
optat per utilitzar per al 2018 uns topalls d’increment perquè la mesura es vegi mitigada. “Vostès han venut aquests topalls com una mesura social”, ha afirmat Isaac Albert
“El que no han explicat és que només es poden aplicar durant tres anys. És a dir, fins
passades les eleccions, moment en què la ciutadania es trobarà amb l’impacte real en
la contribució que vostès volen dissimular ara”.
Des del grup municipal d’ERC-MES s’ha volgut deixar palès que les modificacions en
l’IBI, al ser lineals, beneficiaran també a grans tenidors de pisos o a gent amb una situació econòmica sanejada com per fer front a una actualització del cadastre esglaonada
a 10 anys. “De fet, hi ha molts ciutadans que no paguen IBI en aquesta ciutat, perquè
no tenen propietat, els quals veuen condicionats els seus serveis públics injustament,
ja que es podria oferir nous serveis si el govern fos valent i cobres la contribució real
pel valor del seu pis a aquells qui ho poden pagar”.
En referència a l’impacte social cap als propietaris amb situacions més desafavorides,
Isaac Albert, ha donat l’opció al govern d’altres vies que no siguin la d’una bonificació
lineal: “Si hi ha ciutadans que tenen problemes per pagar creem una línia de subvencions per solucionar-ho, però no bonifiquin a cegues”.
El Ple extraordinari, però, finalment ha aconseguit aprovar l’ordenança proposada pel
govern que intenta dissimular l’actualització ja efectiva del cadastre, de moment, per
a l’any 2018 gràcies als vots de PSC, PDCAT i Terrassa en Comú. Un cost polític que

l’executiu intenta esquivar de moment en una realitat econòmica que els ciutadans,
tard o d’hora es trobaran, això sí, després de les eleccions.
Dit això, amb aquesta populista i clientelar decisió el govern no aconsegueix emmascarar l’augment del rebut; en el millor dels casos genera una justificació, però perd una
magnífica oportunitat de fer partícip a la ciutadania del que vol dir l’Impost de Béns
Immobles, la revisió cadastral i justificar de forma adulta i valenta l’augment dels rebuts que pujaran de mitja 8€. Sí, 8€.
Segons resumia el portaveu d’ERC-MES: “Aquest govern en comptes de solucionar els
reptes de la ciutat, torna a generar problemes que ens acabaran afectant”.

Ple ordinari 25 de maig
El ple de maig aprova definitivament el Pla de Mobilitat, amb un “Sí” exigent
d’ERC-MES. El grup també presenta i aprova per unanimitat una proposta directament lligada al transport municipal.
Després d’un llarg procés, finalment el Ple de Terrassa aprova definitivament al mes
de maig el Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021. I ho ha fet amb un Sí exigent del grup
municipal d’ERC-MES que veu en el llarg procés d’elaboració i participació del Pla un
projecte de futur per la ciutat que ara s’ha d’executar. Així ho va expressar el portaveu
d’Esquerra-MES, Isaac Albert, recordant a l’equip de govern que “Ara toca el realment
important, l’aplicació d’un model de ciutat més tranquil·la, més humana i l’equip de
govern ha d’evitar les contradiccions vistes fins ara”.
Respecte a les incongruències en aquest àmbit per part de l’equip de govern va tornar
a sortir la compra de 15 autobusos nous, aprovada a febrer del 2016, 9 dels quals eren
dièsel per només 6 d’híbrids, lluny de l’objectiu inicial de substituir la meitat de la flota
per vehicles no contaminants. Una discussió del passat que ERC-MES va
voler superar justament apostant a partir d’una proposta de resolució
per augmentar al màxim l’ambició per la millora de la qualitat de l’aire
i de la mobilitat urbana amb la gestió i renovació de la flota de TMESA.

La iniciativa, aprovada per unanimitat, plantejava dos senzills punts que ara s’hauran
d’executar. El primer, com explicava Isaac Albert, “és tan senzill com organitzar la flota
perquè els autobusos menys contaminants passin pels carrers amb més contaminació”. Tot i que, evidentment, la majoria de la contaminació de la ciutat prové del vehicle
privat, aquesta iniciativa pot fer-se notar en “punts negres” de contaminació com la
Rambla d’Egara o el carrer Mas Adei.
La mesura més significativa aprovada, però, va ser la recollida en el punt tercer per
ERC-MES, referida a iniciar immediatament els treballs per la compra dels 10 autobusos previstos pels anys 2018-2019, alhora que s’estudia experiències externes per
intentar que tots siguin híbrids. Davant el debat en aquest punt, el portaveu del grup
municipal va exposar “Iniciant les tasques ara podem evitar un retard com el que ens
estem trobant amb l’arribada dels autobusos nous. Mirant cap enfora, per exemple,
podem trobar la compra de vehicles híbrids de 18 m per part de l’Ajuntament de Barcelona. Terrassa hauria pogut ser la primera ciutat de l’estat
en tenir-los però no s’hi va atrevir. Ara, potser amb aquesta
informació, es podrà prendre una decisió més valenta”

La proximitat del final de curs i la constatació que no s’ha fet res per solucionar la
complexa situació de l’educació a Terrassa ens fa tornar a posar les piles treballant
amb una proposta per situar l’educació com a àmbit d’actuació prioritari a la ciutat
parlant amb diferents àmbits entorn educatiu. Un mes on, més enllà de l’àmbit festiu a
tots els barris, continuem donant suport a la reivindicació ciutadana, amb manifestacions com la de l’Alerta feminista contra uns pressupostos espanyols contra la igualtat
i la gran tasca de la Taula de l’Aigua, entregant al ple 8.000 signatures a favor de la
gestió pública del servei d’aigua a Terrassa.
• 1 Juny
			
			
			
			
			
• 2 Juny
			
			
• 3 Juny
			
			
• 4 Juny
			
• 5 Juny
			
• 6 Juny
			
			
			
• 7 Juny
			
			
			
			

Reunió de treball Torrebonica
Reunió de treball Aigua
Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat
Debat Obert postple Canal Terrassa
Entrevista amb estudiants per treball polítiques gent gran - Carme Labòria
Presentació Memòria anual
Comissió Especial de Comptes
Trobada amb alcaldia - Isaac Albert
Sopar de l’Ateneu Terrassenc - 21 aniversari
Festa Major de La Maurina
Festa presentació dels capdidats
Homenatge a Apolo Giménez
Festa Major de Ca n’Aurell
Festa Major del Cementiri Vell
Comissió d’estudi de l’expedient formes de gestió aigua
Inauguració de l’exposició BCT “Illa del tresor” (col·lecció A. Poch)
Presentació del manual de la reforma Organitzativa de l’Ajuntament
Consell Municipal de Benestar Social
Reunió amb Comunitat educativa - Places Zona 2
Taula de Residus
Reunió amb Taula de l’Aigua
Reunió del Grup Municipal
Reunió amb Minyons - Medalla ciutat Carles Feiner
Consell Municipal de Salut
Constitució de l’Espai de la Memòria i els valors democràtics

• 8 Juny
			
			
			
			
• 9 Juny
			
• 10 Juny
			
			
			
			
• 11 Juny
			
• 12 Juny
			
• 13 Juny
			
			

Presentació monogràfic Projectes de valor per Terrassa
Entrevista amb estudiant - Isaac Albert
Entrevista amb direcció escola La Roda
Reunió de treball projectes música al carrer
Reunió amb els representants laborals de l’Escola Infermeria EUiT
Visita locals ruta “Tapa a Tapa”
Festa Major de Poble Nou
Festa Major de Sant Llorenç
Actes commemoratius 25 aniversari dels Jocs Olímpics
Mandarina Market
Festa Major del Roc Blanc - Presentació Associació Comerciants Roc Blanc
Homenatge Olímpics ‘92
Festa Major del Poble Nou + Festa Bitxo del Torrent mitger
Festa Major de Montserrat
Festa del Medi Ambient
Manifestació Barcelona pel Referèndum
Caravana Obrim Fronteres - Presentació Informe
Executiva ERC Terrassa
Comissió d’estudi expedient formes de gestió aigua
Comissió 8 de març
Reunió grups oposició - Situació CST
Plenari del Consell Escolar Municipal

			
			
			
			
• 20 Juny
			
			
• 21 Juny
			
• 14 Juny
			
			
			
			
• 15 Juny
			
• 16 Juny
			
			
			
• 17 Juny
			
			
			
			
			
• 18 Juny
			
• 19 Juny

Trobada partits - treball gestió servei aigua
Reunió amb la Taula de l’Aigua
Reunió de treball Pla local de Seguretat
Comissió Informativa Societats Municipals - ESCODI
Entrevista amb mitjans
Inauguració espai “Els nostres orígens. Una retrospectiva”
Taula Rodona: La Sanitat pública a Terrassa
Xerrada Jordi Cuixart “Cap al Referèndum i la República” (Òmnium Cultural)
Comissió Informativa de Transparència
Trobades Territorials Esquerra
Exposició “Teixint espais, teixint generacions”
Jornades Territorials ERC
Sopar El Social - Fi de curs
Representació Anna Frank (Cia. 34 Passes)
Festa Major de l’Antic Poble de Sant Pere
Festa Major de Torre-Sana
Dia Mundial teixir en públic
Festa Major Antic Poble de Sant Pere
Festa Major de Vallaparadís
Elixir - Hangover Poetry
Festival Fi de temporada de l’Esbart Egarenc
Festa Major de Vallapradís - Sopar de germanor
Casament Vuitcentista
Festa Major de l’Antic Poble de Sant Pere - Sopar de Germanor
Entrevista tesi universitària sobre municipalització aigua

			
• 22 Juny
			
			
• 23 Juny
• 24 Juny

Reunió prèvia preparació acte 15 Octubre
Alerta Feminista - Aturada davant Ajuntament
Junta de Portaveus Extraordinària
Comissió Informativa de Territori
Reunió amb alcaldia (revisió POUM)
Celebració del Ramadà - Comunitat Musulmana de Terrassa
Comissió d’estudi expedient formes de gestió aigua
Comissió Informativa de Cultura
Reunió treball partits sobre gestió directa servei aigua
Premis Nous Professionals 2017
Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic
Músic de l’any 2016 - Miquel Farré
Reunió del Grup Municipal
Comissió Informativa de Drets socials
Reunió de Comunicació - Campanya aigua
Comissió Informativa de Serveis Generals
Festa 30 anys de Canal Terrassa
Òmnium Cultural - Acte Flama del Canigó
Presentació Àliga de Terrassa

• 26 Juny Roda de premsa sobre la proposta “Educació àmbit d’actuació prioritària”
Junta de Portaveus
			
Reunió Grup municipal preparació Ple
• 27 Juny Comissió d’estudi expedient formes de gestió aigua
			
Assaig Ball de Plaça
• 28 Juny Consell Municipal de la Gent Gran
			
Reunió Taula de l’Aigua
			
Taula de l’Aigua - entrega signatures
			
Dia orgull LGTBIQ - 40 anys primera manifestació
Òmnium Cultural - Nit dels misteris
• 29 Juny Ajuntament en Ple
• 30 Juny Reunió Plenari Consorci TDT
			
Dinar d’electes d’ERC comarcal
			
Festa Major - Baixada del drac
			
Festa Major - Inici actes. Pregó

Ple ordinari 29 de juny
El debat sobre el procés d’Independència tanca un ple de juny llarg i dens, on les
iniciatives d’ERC-MES sobre l’educació o la lluita contra l’especulació en el lloguer
queden pendents de debat. Esquerra-MES s’ofereix per assumir responsabilitat
perquè el Referèndum es pugui celebrar amb normalitat a Terrassa
Resumir el Ple del mes de juny del 2017 no és una tasca fàcil i els titulars, un cop
més, s’enfocaran al debat més tens del ple, al voltant del Referèndum del pròxim 1
d’Octubre, deixant pel camí tots els temes que van debatre’s a la llarga sessió plenària,
així com totes les propostes que, en interrompre el ple passada la mitjanit, van quedar
posposades pel seu debat al plenari de juliol.
El grup municipal d’ERC-MES havia encarat el ple de juliol amb la voluntat d’aprovar
dues propostes claus per la ciutat: una per prioritzar l’educació com a àmbit d’actuació
prioritària a Terrassa i començar a desenvolupar projectes concrets i, en un altre àm-

bit, la proposta per promoure mesures davant l’alça dels preus del mercat de lloguer
d’habitatges. Cap de les dues es va poder debatre, pel qual s’aprofitarà el temps atorgat fins al Ple de juliol per començar a desenvolupar-les. En educació se cercarà la
predisposició de la regidoria a assumir el compromís de prioritzar l’educació i recolzar
les propostes plantejades. Quant a lloguer, se sol·licita que s’inclogui la proposta i els
acords per lluitar contra els lloguers abusius a Terrassa a l’ordre del dia de la pròxima
Comissió d’Habitatge que, curiosament, s’havia convocat poc després de la presentació de la dita proposta.
En referència als debats mantinguts durant el Ple de juny, destacar les positives intervencions ciutadanes de la Plataforma d’Afectats per la hipoteca, de la Taula de l’Aigua
i dels veïns de les Arenes per la intervenció i manteniment de les rieres de Terrassa.
Intervenció, aquesta darrera, que també vam presentar tots els grups d’oposició com
a proposta i es va aprovar per unanimitat. Punt de trobada i entesa entre partits que
també es va trobar en les mesures proposades per un control efectiu sobre la qualitat dels serveis públics sota concessió. També valoració positiva de l’aprovació per
àmplia majoria de les bases de les subvencions per l’adequació de locals
d’entitats. Una proposta d’ERC-MES que s’ha desenvolupat i tindrà enguany un pressupost de 200.000 euros.
No obstant això, la darrera proposta que es va poder debatre al Ple,
presentada pel Partit Popular perquè l’Ajuntament es posiciones contra el Referèndum de l’1 d’Octubre, va suposar el debat més intens
de la sessió. Més enllà de la incongruència de la iniciativa del PP,
expressada amb senzillesa pel portaveu d’ERC-MES Isaac Albert en
afirmar que “Vostès es passen el dia dient-nos que no es votarà i,
no obstant això, ens presenten una moció per intentar impedir-ho”,
el debat va virar i es va centrar en la posició del govern municipal
i el Partit Socialista. Un PSC que va aprovar en solitari un acord
de junta posant bastons a les rodes i condicionant la votació a Terrassa a un
informe del Secretari Municipal.
Des d’Esquerra-MES, Isaac Albert, va recordar que l’essència de la democràcia “és que
la legalitat respon a la voluntat de la ciutadania” i que no es pot contravenir la voluntat
del 80 per cent de la ciutadania per votar el futur de Catalunya amb arguments falsos
en un acord de junta aprovat d’amagat, mentre públicament s’enganya a la ciutadania dient que “no són ningú per impedir votar”. Respecte al PDeCAT, soci de govern
dels socialistes, Albert senzillament els hi va expressar que podien demanar confiança
respecte a què des de l’executiu local es treballa perquè els ciutadans de Terrassa

puguin votar amb normalitat, però que la iniciativa del PSC
els contradeia: “Aquest acord trenca el seu pacte de govern.
Nosaltres no tenim cap necessitat de posar en crisi l’estabilitat
de l’executiu municipal. Ara, sí que volem que la ciutadania de
Terrassa pugui votar el pròxim 1 d’Octubre amb les mateixes
condicions d’unes eleccions normals”.
En aquest sentit, des d’Esquerra-MES Isaac Albert va oferir el grup
municipal per assumir les responsabilitats que facin falta perquè a
l’Octubre l’Ajuntament de Terrassa faciliti a la ciutadania la màxima
normalitat a l’hora d’anar a votar sobre el futur del seu país.

Arriba la festa major de Terrassa, arriba el final de curs polític... O no… El sopar
d’estiu d’Esquerra Terrassa - MES servirà per agafar forces pel gran repte que està
per venir. Comencem la precampanya pel Referèndum a Les Arenes i continuem
amb la tasca municipal, concretant la proposta d’educació com a àmbit d’acció prioritari a la ciutat, treballem per millorar els serveis públics concessionats i avaluem de
prop com l’Ajuntament està desenvolupant la innovació a la ciutat. Presents al carrer i
als despatxos, la ciutat no s’atura, el País tampoc.
• 1 Juliol Festa Major de Terrassa
• 2 Juliol Festa Major - Ball de Plaça - Diada castellera Festa Major de Terrassa
• 3 Juliol Festa Major - Partit futbol electes vs. periodistes
• 4 Juliol Comissió d’estudi expedient formes de gestió aigua
• 5 Juliol Entrevista mitjans
		
Reunió de treball Pla de Seguretat
		
Comissió Informativa Societats Municipals
		
Entrevista amb Xavi Roca, director ESEIAAT
		Graduació Majors de 55 anys ESEIAAT
		
Preparació inici de precampanya del Referèndum
Festa Major - Focs + Rom cremat
• 6 Juliol Sopar de final de curs ERC
• 7 Juliol Festa Major de Ca n’Anglada
Festa Major de Sant Pere Nord
		
Terrassa Street Art - Tancament “L’idioma de la Pau”
		
Festa Major de Ca n’Anglada

• 8 Juliol
• 9 Juliol
		
• 10 Juliol
		
• 11 Juliol
		
		
• 12 Juliol
		
		
		
		
		
		

Festa Major de La Cogullada
Festa Major de Sant Pere Nord
Festa Major de Ca n’Anglada
Trobada amb el Club de Tenis Taula Els Amics
Comissió Informativa de Territori
Comissió d’estudi expedient formes de gestió aigua
Comissió Informativa de Cultura, Innovació
Trobada Orbital 40 - Innovation Stratetegy
Reunió sobre el protocol de coordinació CST
Quarta reunió del Pacte sobre l’Accessibilitat
Reunió amb la Taula de l’Aigua
Comissió extraordinària de Salut
Homenatge víctimes del terrorisme
Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic
Reunió Taula pel Sí Terrassa
Assemblea JERC - Renovació executiva
• 13 Juliol Comissió Informativa de Drets Socials
		
Comissió Política d’Habitatge
		
Comissió Informativa de Serveis Generals

		
		
		
• 14 Juliol
		
• 15 Juliol
• 16 Juliol
• 17 Juliol
		
		
		
• 18 Juliol
• 19 Juliol
		
• 20 Juliol
• 21 Juliol
• 22 Juliol
		
		
• 24 Juliol
		

PRODIS - 25 aniversari del Centre Reina de la Pau
Inauguració de l’exposició “Catalunya, un país d’enginy i innovació”
Acte d’agraïment a les entitats participants en la Festa Major
Comissió especial de Comptes
Òmnium Cultural - Emissió del documental “Las cloacas de Interior”
Reunió de treball amb regidora educació - Proposta educació prioritària
ALBA - Concert solidari amb les dones de Burkina faso
Vermut musical - Can Palet de Vista Alegre
Reunió de treball amb regidora educació - Proposta educació prioritària
Comissió d’estudi de l’expedient formes de gestió aigua
Reunió extraordinària del Pacte contra la segregació escolar
Junta de portaveus
Reunió Grup Municipal preparació Ple
Comissió Informativa de Transparència
Reunió treball interna - futur Consorci Sanitari de Terrassa
Inici precampanya Referèndum - Acte a Les Arenes
Ajuntament en Ple
El Submarí - Programa Final de curs - Tema Hoquei
PRIDE Vallès
Colla dels Federins - Recreació “Com es pot fer amb tanta calor la guerra?”
Colla dels Federins - Trabucaire d’honor Paco Salazar
Roda de Premsa - Posició ciutat futur CST
Reunió treball del Grup Municipal

Presentació estudi “Eines de missatgeria
instantània per a aplicació en el servei
d’atenció ciutadana”
• 25 Juliol Consell Administració Funerària
		Oficiar Casament

Ple ordinari 20 de juliol
El grup municipal d’ERC-MES aprova amb ampli consens les propostes sobre
educació i habitatge en un Ple marcat pel debat sobre el compromís de les diferents administracions amb la ciutadania de Terrassa.
Acord gairebé unànime del Ple al voltant de la proposta d’ERC-MES per situar
l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat. Una proposta plantejada des
del grup municipal per millorar la situació de l’educació a la ciutat presentant propostes concretes a la Generalitat, com l’inici d’un pla per posar en marxa instituts escola
a la ciutat a partir del curs 2018-19. La iniciativa, que va més enllà amb altres acords
(la revisió de recursos pels centres de major complexitat, l’educació a temps complet,
possible tancament i/o reconversió de centres de secundària amb major problemàtica d’acceptació social...) podrà desenvolupar-se gràcies a la proposta per crear una
comissió política permanent d’educació. Un posicionament clar que aporta un model
a defensar ara davant la Generalitat i on, com va expressar el portaveu d’ERC-MES,
Isaac Albert, dirigint-se al govern municipal: “ens trobaran al seu costat per defensar
on faci falta aquestes mesures, però el compromís amb l’educació també els interpel·la
a vostès. I això implica voluntat política, però també recursos”.
I és que el debat sobre compromís, voluntat i a qui corresponen les competències per
desenvolupar certes polítiques per la ciutadania va voltar per sobre diversos debat
del ple amb posicions, en determinats moments, força tenses. Va ser el cas del debat
referent a la proposta presentada pels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa
on se sol·licitava una major implicació de l’Ajuntament amb el CST per tal de revertir la complexa situació econòmica del Consorci i que afecta directament a l’atenció
primària dels ciutadans de Terrassa. Una iniciativa on els treballadors optaven per
eliminar el lloguer que actualment paga el CST a la Fundació Sant Llàtzer per l’ús de
les seves instal·lacions i així emprar
aquests diners cap a més personal.
Una solució que, des d’ERC-MES, es
va posar en qüestió pels problemes
de viabilitat econòmica que podria
suposar a una fundació centenària i
referent a la ciutat, però que segons
Isaac Albert: “Situa sobre la taula la
necessitat de redefinir l’estructura i

el paper de la ciutat en el Sistema de salut.
Se’ns demana ajuda per millorar l’atenció sanitària a la ciutadania i hem de decidir si hi
som o no. Nosaltres tenim clar que hi volem
ser, hem de decidir el com”. En aquest sentit,
tot i la tensió en el debat sobre quins compromisos tenia o havia adquirit l’equip de
govern amb el Consorci, es va arribar a un acord per
treballar i revisar abans del Ple de Setembre la implicació de la ciutat, des de
l’Ajuntament com des de la Fundació Sant Llàtzer, amb la sanitat pública al Consorci.
De fet, l’exemple clar que el debat sobre les competències d’un àmbit o l’altre es pot
superar amb voluntat política es va poder veure clarament en l’aprovació de la proposta per promoure mesures davant l’alça especulativa al mercat de lloguer d’habitatges.
Una iniciativa que, fins i tot abans de la seva aprovació, el govern municipal ha entomat per desenvolupar tal com proposava ERC-MES bonificacions fiscals als propietaris que lloguin per sota de l’índex de referència del lloguer ideat per la Generalitat.
Una implicació del govern municipal en un àmbit no competencial però que afecta
directament a la ciutadania i que, amb voluntat política, també es pot traslladar a altres
camps que es considerin prioritaris per la ciutat.

L’Agost mai és un mes del tot en blanc. Un mes per agafar forces però on la ciutat
mai s’atura i els regidors del grup municipal fan torns per cobrir les demandes ciutadanes que puguin sobrevenir.
Aquest agost l’activitat serà més intensa. Se succeeixen les reunions per preparar un
setembre i un 1 d’Octubre on Terrassa volem que sigui protagonista i particip del futur
del País, en les mateixes condicions que ho és en unes eleccions normals.
El 17 d’agost la barbàrie esquerda l’estiu. La solidaritat terrassenca, la voluntat de convivència i els crits de “no tenim por” demostren el
caràcter d’una societat amb profunds valors compartits.

Aquest serà un setembre intens, un mes on ens tocarà començar a copsar fins a
quin punt està disposat l’estat espanyol a impedir els nostres drets, però també fins
a quin punt les terrassenques i terrassencs estan disposats a mobilitzar-se per fer
guanyar la democràcia. A la campanya convencional per animar a tothom a votar l’1
d’octubre, s’hi sumaran tasques poc convencionals i una feina afegida per intentar que
a Terrassa el govern sociovergent permeti l’obertura dels col·legis electorals habituals
(tasca finalment no reeixida). El 19 de setembre la repressió arriba a Terrassa amb
l’escorcoll d’UNIPOST. Ens mobilitzem durant tot el dia davant la Guàrdia Civil. El dia
20 de setembre el govern espanyol assalta les institucions catalanes, hi ha detencions
injustificades i ens mobilitzem a Barcelona i a Terrassa per demostrar que no ens
deixarem doblegar. Davant la repressió, el grup municipal d’ERC-MES aconsegueix
suports per aturar l’activitat municipal a l’Ajuntament de Terrassa per poder enfocar
tots els esforços en la defensa de la democràcia i assolir la celebració de l’1 d’Octubre.
Molta feina al carrer i coordinació amb altres entitats i partits independentistes. I molta
feina de portes endins, de dies d’emoció i tensió on molta gent trenarà complicitats
perquè el dia 1 d’octubre hi hagi referèndum i aquest sigui un èxit.
• 2 Setembre
• 4 Setembre
			
			
• 5 Setembre
			
• 6 Setembre
			
• 7 Setembre
			
			
• 8 Setembre
			

Encesa d’espelmes pel Sí
Comissió Informativa de Territori Extraordinària sobre l’Aigua
Acte Oficial fets del 4 de setembre
Reunió dels signants del Manifest Taula per la Democràcia
Comemmoració Casa del Poble fets 4 set. 1713
Marxa de torxes
Reunió de treball Grup Municipal
Reunió de la Taula pel Sí
15a Jornada Formació Professional
Ple extraordinari Aigua
Conferència Actes 11 Setembre
Oficiar Casament
Concentració davant Ajuntament en defensa de la democràcia
Taula Rodona ANC - República dels drets socials (amb Joan Tardà)
• 9 Setembre Festa Major de la Plaça Catalunya Escola Industrial
• 10 Setembre Festa Major de la Plaça Catalunya Escola Industrial
• 11 Setembre Ofrena floral ERC i JERC Terrassa a la Plaça Onze de Setembre

			

Acte institucional Ajuntament
Manifestació BCN
• 12 Setembre Consell d’administració Societat Municipal de Comunicació
			 Taula de Residus
			 Executiva Oberta ERC preparació 1 Oct.
• 13 Setembre Comissió Informativa de Societats Municipals
			 Roda de premsa de presentació de la Taula pel Sí a Terrassa
			 Acte: “Els empresaris volem saber”
			 Partit Terrassa FC - Reus Deportiu

• 14 Setembre
			
			
• 15 Setembre
• 16 Setembre

Comissió Informativa de Transparència
Comissió seguiment Síndic
Inici de la Campanya pel Referèndum
Les JERC informen del Referèndum als FGC
Acte campanya - Dones pel Sí
Acte Central JERC comarcal
			 Inici de Campanya Taula pel Sí
Manifestació alcaldes a BCN
			 Executiva de campanya
• 17 Setembre Diada Castellera Emili Miró
• 18 Setembre Reunió de treball de l’Aigua
			 Comissió Informativa de Territori
			 Acte Solidari - “Posa’t al seu cap”
			 Presentació de la Candidatura Terrassa a
Ciutats Creatives UNESCO
			 Executiva Oberta ERC
• 19 Setembre Comissió Informativa de Cultura
			 Consell d’Administració Societat Municipal d’Habitatge
			 Presentació Observatori contra els extremismes violents
Intervenció Guardia Civil a UNIPOST - Manifestació
• 20 Setembre Manifestació contra la intervenció de la Guardia Civil a la  Generalitat
i detencions BCN
			 Plaça Vella Acte unitari contra Intervenció Generalitat i Detencions
			Organització R.
			 Encartellada
• 21 Setembre Junta de portaveus extraordinària
Manifestació davant TSJC per demanar llibertat detinguts
Estudiants UPC manifestació en defensa 1 d’Octubre
			Organització R.
• 24 Setembre Marató per la democràcia - Concentració, manifestació i enganxada
			 de cartells
Acte Òmnium en defensa de la democràcia
			Organització R.
• 25 Setembre Reunió oberta executiva ERC Terrassa
			Organització R.
• 26 Setembre Acte Músics pel Sí

			 Acte Campanya amb Lluis Llach
			Organització R.
• 27 Setembre Acte Central Final de Campanya 1 d’Octubre
Inauguració Festival TNT
			Organització R.
• 28 Setembre Punts informació per anar a votar
			 Ajuntament en Ple - Suspès
			Organització R.
• 29 Setembre Acte Final de Campanya Referèndum a Barcelona
			Organització R.
• 30 Setembre Defensa escoles
			Organització R.
• 31 Setembre Defensa escoles
			Organització R.

Ple ordinari 28 de setembre
Ple suspès davant la situació d’excepcionalitat política i l’obligació dels regidors de treballar per organitzar i defensar el referèndum de l’1 d’Octubre i combatre pacíficament
i democràticament la intervenció de les institucions catalanes.

1 d’octubre, un dia per a la història
Poc es pot explicar encara de l’intens camí cap a l’1 d’Octubre, del que es va esdevenir
i poder citar merescudament el nom de cada una de les persones que van fer possible un dia per a la història. A la memòria, travades, les imatges d’una violència policial
desfermada contra la ciutadania pacífica com a record de fins a on pot arribar l’estat
espanyol per impedir la llibertat i la democràcia. No hi ha imatges de la por, que també
es va viure a Terrassa, perquè en qualsevol moment de la jornada també aquí, als nostres espais, arribessin les forces d’ocupació i ens prenguessin els vots a la força. El dia
1 va ser un dia de nervis, d’inseguretats a voltes mal dissimulades, però també d’unitat
i fermesa i, sobretot, de valentia perquè, com deia Mandela: “no és valent aquell que
no té por, sinó aquell que sap conquerir-la”.
I de por i incerteses n’hi va haver. No només el dia 1 d’octubre. També les setmanes i
els mesos previs. Hi hauria Referèndum? Hi hauria urnes? Hi hauria paperetes? Podríem votar als espais habituals de votació? Des d’abans de l’estiu hi va haver gent treballant a la nostra ciutat perquè el Referèndum del dia 1 d’octubre es pogués celebrar
a la nostra ciutat en les mateixes condicions que en unes eleccions normals, superant
totes les traves que se sabia podrien produir-se.
Diguem que es va fer molta feina per tenir els col·legis habituals oberts i que l’aleshores

govern municipal no va voler córrer cap risc que l’impliqués en la defensa de la democràcia. No hi va haver traves però no hi va haver ajudes. Gent treballant des d’agost
cercant espais alternatius on poder votar, gent des del partit i el grup municipal treballant paral·lelament per organitzar una campanya electoral pel Si on la coordinació
amb altres entitats i partits era clau i on l’objectiu d’aconseguir la màxima participació
possible i arribar a tota la ciutat necessitava molt esforç.
No cal dir que va ser una campanya atípica, on la repressió de l’estat espanyol es va fer
notar directament a la nostra ciutat als escorcolls de la seu d’UNIPOST i on les terrassenques i els terrassencs es van mobilitzar com mai per defensar la democràcia dia
rere dia, per expressar la seva voluntat de votar, per fer-se escoltar en actes, xerrades,
encartellades, manifestacions…
Milers de persones als carrers i activitat discreta a espais de la ciutat on es controlava
l’arribada de les urnes i de les paperetes, pàrquings i trasters convertits en magatzems
ocasionals, nervis… Organització de la documentació obligatòria per a totes les taules
electorals, formacions a les persones responsables dels espais electorals, formacions
tecnològiques fins a la darrera matinada per un cens innovador que permetés votar…
Hi va haver mil sobrenoms per les urnes i les paperetes, mil temors que s’emprés la
col·laboració amb la democràcia i un acte absolutament legítim com és votar fos convertir en noves fórmules de repressió.
Hi va haver famílies senceres que van anar a acampar i fer activitats als espais electorals per mantenir-los oberts a la democràcia mentre s’organitzaven equips per repartir
“carmanyoles”, “tuppers” i “flyers” perquè a les nou de l’1 d’octubre estigués tot a punt.
Multituds de matinada a cada escola, a cada espai electoral, esperant per poder votar,
aixecant les mans i movent-les en un aplaudiment silenciós i unànime quan arribaven
els repartidors que confirmaven que sí, que hi hauria Referèndum, que la democràcia
no es podia aturar.
I l’inici de la jornada: A les nou del matí tots els col·legis de Terrassa estaven oberts
amb paperetes, sobres i urnes. Totes les taules constituïdes. Cues interminables al
davant i optimisme que es trencava ràpidament davant les notícies de primer moment
que la brutalitat de les forces militars i policials espanyoles havien sortit del “Piolín” per
repartir-se i fer mal. I veure la gent que no es movia, que després d’haver votat decidien mantenir-se a les escoles i asseure’s pacíficament a passar el dia perquè els que
venien darrere també poguessin emetre el seu vot, perquè ningú s’emportés els vots
que ja havien estat emesos; gent que, davant els problemes informàtics, es mantenia
a la cua esperant que se solucionessin els problemes.
Algun dia s’explicarà la història de qui va tenir les urnes i qui va tenir les paperetes guardades fins al darrer instat; explicarem la impagable aportació del grup d’informàtics

voluntaris que va passar escola per escola a ajudar als responsables de les meses
electorals a desbloquejar el sistema de votació; algun dia s’explicarà la història de les
persones de bars i restaurants que van aparèixer desinteressadament amb begudes i
entrepans per tota la gent que estava a les escoles… I també s’explicarà els nervis, les
pors, però també els somriures d’una jornada on els terrassencs i terrassenques que
van apostar per la democràcia van demostrar una tenacitat indestructible. Un compromís que va durar fins al darrer instant i que, en cada espai de votació es va traduir
en organitzacions acurades i imaginatives per custodiar els vots fins al tancament,
assegurar l’escrutini i el traspàs de les dades.
Algun dia, merescudament, podrem recopilar el nom de totes i totes sense ensurts ni
represàlies sabent-nos ciutadans de la tercera ciutat d’una República catalana lliure.
Una República que ja ens vam guanyar l’1 d’Octubre.

El Sí guanya a la votació de l’1 d’Octubre i s’engeguen els mecanismes per fer
el resultat efectiu al Parlament de Catalunya. El País es mobilitza i Terrassa el 3
d’octubre protagonitza la mobilització més gran de la seva història a l’aturada de País.
Es reprèn l’activitat a l’Ajuntament i s’intenta continuar treballant per la ciutat malgrat
la intensa onada repressiva. El 16 d’octubre, només un dia després d’aconseguir que
per primera vegada l’homenatge a Lluís Companys en l’aniversari del seu afusellament sigui considerat acte institucional a la ciutat, la notícia de l’empresonament absurd de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart esquerda una executiva d’Esquerra Republicana
de Terrassa i ens trobem, novament, de nit davant l’Ajuntament expressant la nostra
indignació. Els regidors d’ERC-MES es mouen entre l’activitat municipal i viatges a
Barcelona per participar en l’esdevenir del País. El dia 10 es viurà l’únic ple municipal
del mes, una sessió extraordinària per continuar avançant en el camí cap a la gestió
directa del servei d’aigua a la ciutat.
El Raval acollirà el dia 27 la ciutadania per celebrar la proclamació de la República mentre a Madrid PP, C’s i PSOE preparen la repressió del 155. El pacte entre PSC i PDeCAT
incomprensiblement es manté a l’Ajuntament fins al penúltim dia del mes, moment en
què el Ballart decideix expulsar al PDeCAT després de l’aplicació de l’article 155.
• 1 Octubre
• 2 Octubre
• 3 Octubre
			
			
• 4 Octubre
• 5 Octubre
			
• 6 Octubre
• 7 Octubre
			
			
• 8 Octubre
• 9 Octubre

Referèndum
Concentració a l’Ajuntament contra els actes violents l’1 d’octubre
Aturada de País
Accions de protesta tot el dia
Manifestació a l’Ajuntament
Executiva oberta per valorar 1 d’Octubre
Junta de portaveus extraordinària
Acte Socis Club Natació Terrassa
Taula pel Sí
Reunió de treball a Seu Nacional
Sopar solidari AVAN
Inici Temporada estable Nova Jazz Cava
Festa Major de Les Fonts
Acte 500 anys de la reforma protestant
Mostra de vins i tapes al Camí Fondo
Fira del dibuix
Assistència al Parlament de Catalunya

			
• 10 Octubre
			
• 11 d’Octubre
• 12 Octubre
• 13 Octubre
• 15 Octubre
			
			
• 16 Octubre
			
			
			

• 17 Octubre
			
			
• 18 Octubre
• 19 Octubre
			

Reunió resum projecte Terrassa Energia Intel·ligent
Assistència al Parlament de Catalunya
Comissió Informativa de Transparència
Comissió Informativa de Societats Municipals
Dia laborable
Manifestació al Raval contra imputacions
Dia Nacional en memòria víctimes de la Guerra Civil
Homenatge Institucional al President Lluís Companys
Festa de la Ratafia Federins
Comissió Informativa de Territori
Reunió de treball amb el regidor de cultura
Inauguració de l’exposició “Construccions Identitàries. Work in Progres”
Executiva ERC Terrassa
Cassolada a l’Ajuntament de rebuig a l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
Primer col·loqui d’investigadors en tèxtil i moda a Terrassa
Comissió políticotècnica PLIS
Xerrada Comissions Obreres “Per què la pobresa té nom de dona?”
Concentració al Passeig de Gràcia per l’alliberament dels Jordis
Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic
Comissió Informativa de Drets Socials
Comissió Informativa de Serveis Generals

Inauguració de la nova oficina de Funerària Terrassa
Comissió ciutadana Síndica
Presentació de la cooperativa “Som Mobilitat”
Assemblea de barri a Sant
Pere Nord
Taula pel Sí
• 20 Octubre Activitats d’Oncolliga pel Dia
			 del càncer de Mama

• 21 Octubre
			
			
• 22 Octubre
			
• 23 Octubre

			
• 24 Octubre
			
• 25 Octubre
• 26 Octubre
• 27 Octubre
			
			
• 28 Octubre
• 30 d’Octubre
			
			
• 31 d’Octubre

Presentació del calendari solidari de la policia municipal
Manifestació per l’alliberament dels Jordis
Acte solidari contra histiocitosi
Concert commemoració de la Reforma Protestant (Església Evangèlica Unida de Terrassa)
Cursa de les dones
Partit Terrassa FC vs FC Ascó
Comissió Informativa extraordinària sobre Ordenances Fiscals
Junta de Portaveus
Consell Municipal de Districte 3
Reunió preparatòria del Ple
Consell consultiu de Mitjans Audiovisuals
Reunió de treball del Grup municipal
Concentració “No ens toqueu… l’educació”
Acte “155 i ara què?” amb Marc Sanglas (organitza ANC)
Comissió informativa extraordinària sobre Ordenances fiscals
Declaració de la República Catalana
Concentració de Suport a la República al Raval de Montserrat
50 aniversari manifestació de les pedres
Maurina Comerç - Concurs de paelles al barri
Reunió de treball urbanisme - projecte vapor Ros
PSC Trenca pacte govern amb el PDECAT
Reunió d’urgència valoració crisi política
Roda de premsa valoració canvi de govern

Ple extraordinari 10 d’octubre
Llum verda a la tercera i definitiva pròrroga del Servei de Gestió pública de
l’Aigua
En un dia clau en la política i el futur de Catalunya, l’activitat a l’Ajuntament de Terrassa
continua amb un breu però important ple extraordinari a primera hora del matí. Sobre
la taula, un seguit de qüestions urgents que s’havien demorat per la suspensió del
ple ordinari de setembre, entre les quals destaca l’aprovació de la tercera i definitiva
pròrroga de la gestió del servei públic d’aigua a Terrassa per part de Mina. Un cop
conclòs el procés per definir el futur model de gestió i l’opció majoritària dins el plenari
per optar per assumir directament el servei, la tercera pròrroga s’ha fet necessària per
concloure totes les tasques pendents per poder prendre el relleu a l’empresa privada
i assumir el servei amb plenes garanties.
Des del grup municipal d’ERC-MES, el regidor Carles Caballero, ha expressat la confiança un cop més en els equips tècnics de l’Ajuntament que han recomanat aquesta
tercera pròrroga “S’ha treballat molt per demostrar el que defensàvem des del principi:
que la gestió directa és l’opció més rendible i útil per la ciutat. Esperem que aquesta
sigui el darrer pas per arribar a oferir un servei directe i de qualitat”.

Ple ordinari 3 de novembre
El ple ordinari corresponent al mes d’octubre serà recordat, segurament, com un dels
plens menys ordinaris de la història de l’Ajuntament de Terrassa. Un plenari sense
alcalde, sense intervencions i amb el record per un govern legítim de la Generalitat
empresonat injustament.
Després de l’aturada de l’activitat institucional durant els mesos de setembre i Octubre
davant els esdeveniments que se succeïen al País, el Ple d’Octubre ha d’esdevenir aparentment un cert retorn a la normalitat institucional a l’Ajuntament de Terrassa. Però
no... La proclamació de la República porta a l’aplicació de l’article 155 de la constitució
i la suspensió de les nostres institucions democràtiques el cap de setmana del 28 i 29
d’Octubre. El dilluns 30 s’inicia la setmana amb l’expulsió del PDECAT del pacte de
govern que té amb els socialistes a l’Ajuntament de Terrassa. La decisió ja farà que es
posposi el ple ordinari de la data prèviament fixada mentre l’alcalde presenta un nou
executiu municipal. Durarà poc. El dijous 2 de novembre, mentre la gent es concentra
al Raval en protesta per l’empresonament de 8 dels Consellers del govern de la Ge-

neralitat, al Saló de plens l’Ajuntament de Terrassa Jordi Ballart deixa l’alcaldia davant
la sorpresa dels seus propis companys. Al cap de 24 hores, el ple se celebrarà amb un
alcalde accidental i la presència de cinc regidors del PSC que han anunciat que també
deixen els seus càrrecs.
S’acorda per majoria dels partits que sigui un Ple sense intervencions i que començarà
amb un comunicat de l’Ajuntament solidaritzant-se amb els 8 consellers empresonats i
un record especial per Josep Rull, company de consistori que ha passat
la seva primera nit injustament a presó.
Impulsem i s’aproven acords en
suport de les institucions catalanes, contra el 155, en defensa
de l’escola catalana, per la llibertat dels presidents d’Òmnium i
l’ANC Jordi Cuixart i Jordi Sànchez... Però també es tomba la reprovació d’Enric Millo i de Felip de
Borbó pel vot en contra del PSC,
PP i Ciudadanos i la posició passiva
de Terrassa en Comú abstenint-se.

Com va advertir Isaac Albert des d’inici del mandat municipal “la legislatura no
acabarà com ha començat”. La renúncia de l’alcalde i 5 regidors deixa el PSC desmembrat, mentre la repressió porta el govern legítim de la Generalitat a la presó o
a l’exil·li (amb dos terrassencs inclosos). A les concentracions contra la repressió s’hi
afegeix un treball a l’àmbit municipal per intentar portar després de 39 anys un canvi
polític a l’Ajuntament de Terrassa. El treball intens d’ERC-MES per acostar posicions
entre els diferents partits però, finalment esdevé infructuosa davant l’immobilisme de
determinats partits en les negociacions.
• 1 Novembre
• 2 Novembre
		
		
• 3 Novembre
		
		
• 5 Novembre
		
• 6 Novembre
		
		
• 7 Novembre
		
		
		
• 8 Novembre
		
• 9 Novembre
		
• 10 Novembre
• 11 Novembre
• 13 Novembre
		
• 14 Novembre

Presentació dels equips de futbol base Terrassa FC
Concentració de suport al Govern català i la mesa del Parlament
Concentració de protesta davant l’empresonament del Govern
Renuncia de l’alcalde
Ple Ordinari del mes d’octubre (sense intervencions)
Reunió Taula per la democràcia
Manifestació al Raval per la Llibertat dels presos polítics
Diada dels Castellers
Trobada “Encartellem Terrassa!”
Hoquei Terrassa - Presentació dels equips de divisió d’honor
Xerrada de l’Espai Drets - Exclusió i delinqüència en menors
Executiva oberta ERC - Ajuntament de Sant Pere
Taula de Capacitats Diverses
Taula de Residus
Roda de premsa proposta canvi a la ciutat
Assemblea comarcal per la candidatura al 21D
8N - Aturada de País
Reunió del grup municipal
Debat Obert Canal Terrassa
Marxa explorativa urbanisme amb visió de gènere
25 aniversari d’Oncolliga
Jornades Global leadership Summit (Esglèsia Evangèlica Unida)
Junta de portaveus extraordinària
Executiva oberta ERC
Dia Mundial de la diabetis

		
• 15 Novembre
		
		
• 16 Novembre
		
• 17 Novembre
		

Reunió de grup municipal
Comissió 8 de març
Reunió de grup municipal
Comença la campanya d’apoderats pel 21D
Reunions amb altres grups municipals
Ple d’elecció d’Alcalde
Roda de premsa posicionament post elecció alcalde
Espectacle “Quins drets tinc?”
Clausura dels actes del 25è aniversari dels Jocs Olímpics
• 19 Novembre Diada de Minyons
• 20 Novembre Junta de portaveus extraordinària Ordenances
		
Comissió Informativa de Territori
		
Comissió ciutadana del procés participatiu sindicatura municipal de
		
greuges
• 21 Novembre Entrega premis Soler i Palet (Ateneu Terrasenc)
• 22 Novembre Reunió de grup municipal
• 23 Novembre Comissió Informativa de Drets Socials
		
Ple extraordinari d’Ordenances Fiscals
		
Comissió Informativa de Serveis Generals
		
Diari de Terrassa - Acte 40 aniversari
		
Taula de les persones Refugiades
• 24 Novembre Concentracions del Dia Internacional contra la Violència de Gènere
Exposició Daniel Moreno Roldán
		
XIII Concert PRODIS

• 25 Novembre Fira de llibres de poesia
		
El Districte 4 Sona!
		
Inauguració Pessebre i encesa enllumenat nadalenc
		
Manifestació Barcelona - Stop Violència. Per una República Feminista
		
Inauguració “EGOTRIP “
		
Inauguració de l’exposició “Ocaña: espai de llibertat”
• 26 Novembre Presentació dels equips de la UD San Lorenzo
		
Partit CP San Cristobal vs CF Igualada
• 27 Novembre Junta de portaveus
		
Reunió Comitè de campanya
		
Reunió de preparació del plenari
• 28 Novembre Reunió de treball canvi de gestió aigua
• 29 Novembre Consell municipal de medi ambient
• 30 Novembre: Reunió espais electorals
		
Ple Ajuntament
		
Concentració davant Ajuntament

Ple extraordinari elecció alcalde
16 de novembre
El dijous 16 de novembre el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va escollir com a nou
alcalde el socialista Alfredo Vega, en segona opció, després que l’alternativa per generar un canvi al govern municipal, recolzada per ERC-MES, TeC i la CUP no prosperés
davant la impossibilitat d’assolir un acord on s’hi sumés el PDeCAT.
El portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Isaac Albert, va fer una intervenció per
explicar els motius que van portar a la celebració d’aquest ple extraordinari, així com
la possibilitat que es tenia per tirar endavant un nou projecte polític per la ciutat de
Terrassa davant un PSC desmembrat i amb incapacitat per governar.
Aquesta és la transcripció del discurs d’Isaac Albert al Ple:
Avui 10 homes i dones dignes continuen a presó, i 7 més a l’exili, per haver treballat
i defensat des del pacifisme, la convicció i la radicalitat democràtica les seves idees.
Avui el govern legítim del país és a la presó o a l’exili i les institucions catalanes estan
intervingudes. Un record per tots ells.
Un record especial per en Josep Rull que dormirà la seva 14 nit a la presó i per en Lluís
Puig exiliat a Bèlgica.
Si en Josep estigués avui aquí ens citaria a Kennedy i allò de “tots som berlinesos”.
Avui aquí tots som terrassencs i terrassenques. I convençut com estic que terrassa

té una ànima profundament democràtica, progressista i republicana, hem vingut a defensar els principis i futur d’una ciutat que no oblida
aquells qui estan injustament empresonats.
Dit això, utilitzar els presos per justificar una decisió política,
no és el nostre estil. Una abraçada sincera, ho saps, Meritxell.
Tot això no hauria estat possible sense les polítiques d’un
partit popular manifestament corrupte, sense un partit socialista obrer espanyol i un partit socialista de Catalunya manifestament desaparegut, que per acció i omissió hi ha donat suport; i per Ciutadans, un partit que ha vist en el conflicte polític
l’oportunitat de consolidar el seu projecte.
Avui tenim (fins que no votem serà així) l’oportunitat de les
oportunitats
Indispensable situar-nos. Avui aquí hi ha molta expectació i crec que és bo que ens
situem…
L’oportunitat és el canvi
Cert que el canvi es guanya a les urnes.
Cert, també, que el 2015, per primera vegada en 36 anys, la possibilitat aritmètica per
fer el canvi a la ciutat era possible
Cert també, que tot i que era possible, les eleccions les havia guanyat d’una forma
prou clara el PSC. Perdent regidors, lluny de la majoria absoluta, però les va guanyar.
Avui però no estem aquí per aquest escenari. Això no és una moció de censura, on una
oposició intenta posar-se d’acord per fer fora un alcalde i un govern.
Avui, estem aquí perquè l’anterior alcalde va trencar el carnet del partit, va deixar
l’acta i va marxar cap a casa. El camí per fer-ho, i més enllà de la lectura que n’hem fet,
va ser estrany…, per dir-ho d’alguna manera:
Primer va dir que plegaria si s’aplicava el 155
Després, un cop aplicat, va dir que no. Que era l’alcalde de tots i seguia
Seguidament va expulsar al PDeCAT, el seu soci, del govern
A continuació va refer i presentar el nou cartipàs municipal
I seguidament al cap d’uns dies, pocs, plega. Trenca el carnet i deixa l’acte
Ho fa amb un comunicat que no pot deixar indiferent a ningú, carregant contra el seu
expartit, d’una forma que genera incomoditat fins i tot als membres d’altres partits. I
on explica que el motiu de la seva marxa no és el moment nacional, no és el 155 ni els
presos, és que el seu partit està sota el control d’interessos obscurs, de lobbys econòmics que li han impedit desenvolupar les seves idees i les seves polítiques locals… No
ho dic jo. No ho diu ERC-MES, ho diu el que fins fa dos dies era l’alcalde de Terrassa

del PSC.
No s’acaba aquí…, des del dia que marxa, dia si, dia també
publica una entrevista seva en algun mitjà de comunicació
on ho explica tot…
Però encara més… Tot seguit 5 regidors del PSC han anunciat que deixaran l’acte de regidor (que jo sàpiga encara no han fet efectiu i estan aquí per votar com si fos la
cosa més normal del món)… Amb la màxima generositat
i transparència, publiquen escrits, missatges a les xarxes,
vídeos on expliquen obertament els motius de la seva
marxa… Diuen que el PSC ha perdut la “S” de socialista i la “C”
de catalanista. Companys, amics i amigues, si vostès volen garantir un govern progressista, d’esquerres i catalanista haurien de replantejar-se el seu vot avui.
Per entendre’ns… Sr. Vega, vostè ha dit que “alguns regidors Socialistes” han plegat…
El 66% del grup municipal del PSC, 6 de 9 regidors, ha plegat o han dit que plegaran.
Digueu-me tiquis-miquis, però la cosa és d’una gravetat política immensa.
Sempre hem dit que aquest era un govern que tenia la capacitat de generar més problemes que solucions, però mai vam pensar que arribarien a aquest extrem.
Perquè l’alcalde d’aquesta ciutat deixi de ser del PSC, no cal escoltar-me a mi, no cal
creure el que diu ERC-MES… Només cal llegir el comunicat del Jordi Ballart.
Estem aquí per aquest motiu… Teníem l’oportunitat de les oportunitats.

El canvi a la ciutat de terrassa, no és fàcil… Encara que les majories sumin, no és fàcil, ni còmode, cert. El canvi no es fa des
de la comoditat… Però pensem que és el moment.
Durant aquests dies de converses, de negociacions… No ens
hem resignat, no ens hem cansat i no ens hem rendit. Hem
treballat per fer-lo possible.
No és fàcil… Partits diversos, un moment polític complicat,
apriorismes, prejudicis…
Sr. Rodríguez (Regidor del PP), això no va d’Independentistes o
constitucionalistes. Tot això va de Democràcia i Llibertat.
Nosaltres hem demanat responsabilitat i generositat… Ho hem
dit tota la setmana. Fer política és sumar esforços, trobar punts compartits, definir
projectes, polítiques i lideratges… També es saber cedir, i entendre el moment i les
conseqüències de les decisions que prenem.
També hem explicat que el canvi són 14 vots per escollir l’alcalde i 14 vots per governar la ciutat…
El que és indiscutible és que en aquest ple hi ha una majoria pel canvi a la ciutat,
contrària a l’aplicació del 155 i amb ganes de construir, i consolidar, un nou projecta
per terrassa.
Encara ara, pensem que el canvi a la ciutat és possible… Més que possible és indispensable. Ho hem dit i ho seguim dient.
Senyor Alfredo Vega, tot el meu respecte i la meva admiració… I les meves disculpes.
Li hem fet passar unes hores complicades. No és culpa nostra, és culpa dels seus
excompanys.
Sr. Vega, sembla que serà alcalde gràcies al soci que vostè va expulsar fa 4 dies…, i ara
i avui aquí tornem a pensar, que igual que el 2015, la decisió no s’ha pres aquí…
El Senyor Vega el considero personalment com un amic i no tinc cap dubte del seu
compromís personal amb la ciutat de terrassa. Cap! Sap vostè que nosaltres també el
tenim. Però, sincerament, pensem que vostè representa unes sigles que ja no representen aquesta ciutat, plantejant la governabilitat de la tercera ciutat de Catalunya
amb vostè i 2 regidors més de la llista que van votar els terrassencs i terrassenques. El
PSC que vostè ens ha presentat no existeix. No ho dic jo, ho diu el 66% del seu Grup
Municipal i el dia a dia polític. Sr. Vega, friso per veure com fan campanya electoral
amb el Sr. Duran i Lleida
Sis persones entraran a l’ajuntament sense experiència per passar a governar!!! És
més, el nou equip de govern del PSC a la ciutat ho farà assumint que formen part d’un
partit que ha donat suport a l’aplicació de l’article 155 per intervenir de forma autori-

tària les institucions legítimes del nostre país.
Els representants del PSC a l’ajuntament de terrassa ja han assumit, de fet, formar
part d’un partit que ha participat de la vulneració dels drets i llibertats dels seus
conciutadans per defensar la independència, que ha mirat cap a una altra banda
o ha aplaudit l’empresonament del govern legítim de Catalunya.
Si volen, en clau de ciutat, el seu cap de llista a les eleccions del 2015, el seu alcalde fins fa dos dies, els hi ha dit ben clar: els hi torno a recordar a tots els presents…. Les polítiques de les quals vostès podrien estar més orgullosos, com la
futura gestió directa de l’aigua o les polítiques d’habitatge encarant-se als bancs
han estat qüestionades pel seu partit a l’àmbit nacional.
I vostès, sense experiència, sense poder, sense estructura, ens diran que defensaran
els interessos de la ciutadania de terrassa davant les pressions externes?
No! Ho sento! Nosaltres hem sigut molt clars des del principi. Nosaltres no ho podem
permetre. Per nosaltres és una irresponsabilitat.
Una irresponsabilitat segurament compartida, però avui perdem l’oportunitat de les
oportunitats i una mica de dignitat, alguns més que altres!
Més enllà de la política de negociació, de pactes… Una reflexió política local, de política
pública local… de proposta i projectes. Al cap i a la fí, som aquí per la ciutat, per parlar
de la ciutat, de projecte, de model, de proposta de ciutat…
La majoria de les forces polítiques ens presentem a les eleccions prometent “el canvi”.
A Terrassa el PDeCAT, ERC-MES, TeC, la CUP ho vam fer així… Queda clar, però, que
el futur, ni es pronostica ni es promet, es construeix.
Això és el que fem aquí, si més no, alguns…

En èpoques de canvis globals, aquests comporten canvis estructurals en la política, en
l’economia i en la societat. Definir, en un moment com l’actual de crisi o de transició,
un model o una visió de futur per a la nostra ciutat, significa que hem d’identificar els
principals elements en què es basaran aquests canvis, i tenir un posicionament clar
de l’estratègia de la ciutat i de l’agenda pública, en relació a la direcció i el sentit que
es vol prendre.
Per entendre’ns, la Terrassa futura només la podem imaginar a partir de la ciutat que tenim, de les seves tendències i
contradiccions, de les seves resistències al canvi, de les idees
i dels actors emergents. La ciutat d’avui, ens anuncia la ciutat de demà. EL QUE TENIM NO ENS AGRADA, I EL FUTUR
QUE ENS DIBUIXA MENYS!
En aquest sentit es diu que la política urbana, la local, la de
proximitat… és una expressió del present, és el que fa que
les ciutats siguin el que són, donant forma i sentit a aquest
present. (això no va només de canviar unes sigles, o unes
persones del govern per unes altres)
Si defensem un canvi en les polítiques urbanes ( que és el
que defensem!), hem de tenir clar els factors claus de transformació estructural de més importància en el present i futur
de la ciutat de terrassa.
El primer és la importància de la ciutat en el territori. En un món de ciutats, els moviments que interconnecten els territoris es produeixen, distribueixen i es consumeixen
a les ciutats.
Les ciutats adquireixen un valor pel seu atractiu com a llocs d’innovació i de generació
d’aquests fluxos. En aquest sentit, cada ciutat defineix la seva singularitat i el seu paper específic. I terrassa ho va fer, i ja no ho fa.
El segon és el predomini de l’economia del coneixement, l’economia en xarxa. Una
economia basada en la creativitat i la innovació que té en la informació, i especialment
en el coneixement, la principal font de generació de valor. En aquest tipus d’economia
les empreses i entitats socials necessiten singularitzar en el que els és propi per així
poder innovar, i per a això necessiten un entorn d’empreses i institucions de qualitat
en el qual puguin col·laborar, i rebre els béns i serveis que necessiten per cooperar. I
Terrassa, ho ha treballat, i ho està perdent.
El tercer factor és l’ordenació de l’espai urbà. Una sortida positiva a la crisi significa
trencar amb els criteris d’ordenació de ciutat extensa. Terrassa ho ha fet, ho ha fet
prou bé i ha de seguir fent-ho.

El quart factor és el capital cultural. En una societat del coneixement, un dels factors
clau és la disposició del talent per a la creativitat i innovació. La creativitat i la innovació sorgeixen de la densitat de les interaccions entre les persones a la ciutat. Terrassa
té la base, ha fet feina però queda molt camí per fer.
El cinquè és la governança. Enfortir una nova forma de governar. El govern no és
només responsable de la provisió d’uns recursos, sinó que representa a la ciutat i a l’interès general de la ciutadania, als interessos legítims dels diferents sectors socials i és el responsable de desenvolupar estratègies i projectes compartits que
articulin recursos públics i privats que impliquin el conjunt de
la ciutadania en fer ciutat. En aquest sentit, Terrassa és lluny
d’uns estàndards acceptables.
El sisè factor clau és la cohesió social. Entesa com la capacitat
d’organització i acció de la ciutat per respondre col·lectivament
i de manera compartida als reptes que té plantejats. La cohesió social per tant no s’entén com un resultat del desenvolupament econòmic, sinó com una condició necessària per a
aquest. Terrassa ha treballat bé històricament, i en els darrers
temps. És l’objectiu i el camí a seguir.
El setè element és la sostenibilitat. La lluita per un desenvolupament humà sostenible és un objectiu clau, al costat de la
lluita contra la pobresa i la innovació productiva. El desenvolupament sostenible és
una altra de les finalitats ineludibles que continua plantejant-se en qualsevol escenari
post crisi. L’aigua, l’energia, la sobirania alimentària, etc. són elements a treballar…
Aquests set elements de transformació estructural, segurament entre d’altres, han de
constituir l’agenda pública de terrassa. No tots els problemes socials acaben sent problemes públics. Ho són si aconseguim traslladar-los de l’espai social al debat polític, és
a dir, a l’agenda pública.
A terrassa, l’agenda pública ha estat segrestada per la ineficiència d’un govern… Necessitem recuperar-la, activar-la per poder condicionar el govern de la ciutat i poder
donar resposta al present i construir el futur de la ciutat.
Tenim la sensació, la certesa, que hem perdut 2 anys i mig…, perdrem els 18 mesos
vinents. I Sr. Samper, vostè en la seva intervenció ha obert la porta a no sé què. Per
entendre’ns, per nosaltres el d’avui és definitiu. No estem per invents, ni jugades, alternatives estranyes… Un missatge de tranquil·litat a la ciutat, als professionals de la casa.
Queden 18 mesos i tenim molta feina.
Ens veiem el maig del 2019. Seguim!

Ple extraordinari Ordenances Fiscals
23 de novembre
Ple extraordinari i extremadament breu per constatar que Terrassa no aprovarà
una revisió de les Ordenances Fiscals per a l’any 2018 i prendre coneixement de la
renúncia de 5 regidors socialistes.
La proposta de revisió de les Ordenances fiscals i l’actualització de les taxes i preus
públics de cara al 2018 cau de l’ordre del dia d’un ple absolutament innecessari. El
govern socialista, ja abans del trencament del PDECAT, havia mostrat una desídia poc
habitual a l’hora d’intentar negociar les ordenances. Una proposta per sotmetre a votació, lineal i poc imaginativa com és tradició, i cap plantejament de reunió o transacció
per reconduir-la amb l’oposició. Com a resultat, algunes reunions de junta de portaveus breus i sense debat i unes ordenances que cauen a darrer moment de l’ordre del
dia del ple sense ni tan sols votació.
El ple també hauria pogut evitar-se per la renúncia de les cinc actes de regidors. Un
tràmit que els implicats haguessin pogut realitzar en el Ple extraordinari anterior
d’elecció d’alcalde però, en una mostra de certa incongruència, van decidir recolzar el
candidat del Partit Socialista abans de renunciar a l’acta de regidors.

Ple ordinari 30 de novembre
El Ple novembre aprova una nova pròrroga forçosa en el servei de l’aigua i obre
el debat sobre la futura gestió del transport municipal d’autobusos i del servei de menjadors. Des d’ERC-Mes, Isaac Albert, planteja l’inici d’un nou cicle on
l’Ajuntament torni a assumir el comandament dels serveis públics.
El Ple de novembre podria ser recordat com el plenari on Terrassa va deixar de formar
part de l’Associació de Municipis per la Independència. Després del trencament del
pacte de govern de socialistes i PDeCAT, el PP aprofita per demanar-ho i el govern li
concedeix. “Era un vot estratègic” afirmen els socialistes que, reiteren, que tot i ser a
l’AMI per governar mai han pagat un cèntim. Debat per esgarrapar vots unionistes i
la negativa per part del grup municipal d’ERC-MES d’intervenir a un debat estèril que
només busca el xoc i on el govern ja ha decidit. Construir la República i fer ciutat es fa
des d’un altre àmbit. Per exemple, la gestió dels serveis públics.

I és que si bé en la gestió del servei públic de l’aigua s’ha assolit l’entesa per tirar endavant la gestió directa, la desídia i mal treball del govern en altres concessions porta al
xoc directe a dins el Ple. La pròrroga del contracte per la gestió i explotació del servei
municipal d’autobusos tira endavant gràcies al suport del PDeCAT i Ciutadans i amb
l’oposició d’ERC-MES que, a través del seu regidor, Carles Caballero, els recorda “Van
tard i malament”. I és que malgrat les contínues demandes per part d’ERC-MES per
abordar durant la legislatura el contracte d’autobusos, el govern ha esquivat el tema
fins a obligar amb aquesta pròrroga que la concessió es decideixi ja al pròxim mandat.
El Partit Socialista no se n’amaga, aposta per la gestió indirecta sense contemplar més
opcions. Es veuen incapaços de gestionar l’aigua i els autobusos alhora. Així mateix,
s’espolsen les puces cap al mandat següent, evitant encarar el tema ja en estratègia
electoral.
El debat sobre la proposta per valorar la internalització del servei de menjadors de
les escoles bressol i del PAME permet al portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, encarar
el tema davant les crítiques a la gestió directa per part de la dreta del ple. “Els serveis
sempre són nostres i en som responsables. Si decideixes que els gestioni algú extern
t’has d’encarregar de controlar que funcionin correctament (cosa que als menjadors
es troba a faltar). Si els gestiones directament tens més capacitat d’incidència”.
Isaac Albert ha recordat que fa uns anys Eco-equip era un referent en bona gestió,
encara que la deixadesa del govern ho hagi deixat perdre. Ara, segons el portaveu
d’ERC-MES, estem al final d’un cicle “Durant molts anys s’ha apostat per externalitzar
serveis com si l’Ajuntament es tragués problemes de damunt i que ho fes un altre.
Potser ara ha arribat el moment de plantejar-nos recuperar aquests serveis i gestionar-los com es mereix la ciutadania”.

Que t’imposin unes eleccions no vol dir que renunciïs a la democràcia. I a Terrassa, els comicis del 21 de Desembre mobilitzen novament a la ciutadania davant el
temor que l’estat intenti adulterar els resultats. Durant el mes es forma a les més
de 400 persones que s’ofereixen per fer de voluntàries i interventores per Esquerra
Republicana durant la jornada electoral a Terrassa. Marta Rovira, Gabriel Rufián, Najat
Driouech, Pere Aragonès… visiten Terrassa per interessar-se per diferents aspectes
de la nostra ciutat durant la campanya. Donem la benvinguda a Josep Rull en el seu
alliberament i organitzem una comitiva fins a Brussel·les per participar en la manifestació al cor d’Europa i trobar-nos amb un altre terrassenc il·lustre: Lluís Puig. A l’àmbit
municipal es continua fent seguiment dels treballs per assumir la gestió directa del
servei d’aigua; després de molts desencerts del govern es controla les votacions per la
sindicatura municipal de greuges.
• 1 Desembre Reunió amb candidat a la sindicatura greuges
		
Dia mundial contra la SIDA - Il·luminació façana
		
Tercer aniversari del Malarrassa
Presentació llibre J.Ll. Carod Rovira (E. Evangèlica Unida)
• 2 Desembre Presentació del Llibre del 50 aniversari de Can Parellada
		
Dia de la discapacitat - Obra de teatre “El mirador de les paraules
		
que no puc dir”
		
Dia de la discapacitat - Il·luminació façana
		
Acte Terrassencs de l’any
• 3 Desembre Inauguració de l’exposició “La cultura trenca barreres”
Jazz per la llibertat
• 4 Desembre Roda de premsa presentació campanya a Terrassa 21D
		
Inici campanya 21D
• 5 Desembre Carpa informativa 21D
Acte de Campanya amb Gabriel Rufián (CC Mª Aurèlia Capmany)
• 6 Desembre Sortida de la comitiva ERC Terrassa cap a Brussel·les
• 7 Desembre Manifestació a Brussel·les “Desperta Europa”
		
Trobada a Brussel·les terrassencs amb Conseller Cultura, Lluís Puig
• 8 Desembre Carpa informativa 21D
• 9 Desembre Carpa informativa 21D
• 10 Desembre Carpa informativa 21D

• 11 Desembre Acompanyar visita Marta Rovira al laboratori LEITAT
		
Comissió informativa de Territori
Acte de benvinguda a Josep Rull
• 12 Desembre Trobada amb comunitat musulmana de Terrassa
Roda de premsa amb Najat Driouech
		
Comissió Informativa de Cultura
		
Taula de Residus
		
Carpa informativa 21D
		
Formació apoderats
• 13 Desembre Reunió amb la Taula de l’aigua
		
Carpa informativa 21D
		
Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic
		
Roda de premsa en defensa de l’escola catalana
		
Inauguració del pessebre de l’Ateneu Terrassenc
		
La nit dels cartells penjats
		
Formació apoderats
• 14 Desembre Jornada de votacions sindicatura de greuges
		
Comissió informativa de Drets Socials
		
Comissió informativa de Serveis Generals
		
Entrega beques estudiants secundària
		
Comissió síndica - Escrutini elecció síndica
		
Carpa informativa 21D
		
Marxa de torxes a favor presos polítics
		
Formació apoderats
• 15 Desembre Roda de premsa Drets civils i llibertats comarca
		
Pastorets PRODIS
Junta de portaveus
		
Cantada nadales cloenda XV trobada Corals secundària
		
Formació apoderats
• 16 Desembre Vermut de campanya
		
Acte central de Campanya Esquerra a Barcelona
		
Inauguració de la nova botiga de Teixidors
		
Inauguració del Pessebre i inici Quinto El social
		
Formació apoderats
• 17 Desembre Carpa informativa 21D
Partit CP San Cristobal vs. UE St. Ildefons
Obra “Protagonistes Nosaltres”

		
Acte unitari de campanya Terrassa
		
Tallat del Serrallonga
		
Actuació dels bastoners Fira de Santa Llúcia
		
Formació apoderats
• 18 Desembre Recepció Institucional als medallistes del Campionat del món natació
		
adaptada
		
Consell d’administració Funerària
		
Consell d’Administració Patrimoni
		
Carpa informativa 21D
		
Formació apoderats
		
Acte campanya 21D ERC Sabadell
• 19 Desembre Roda de premsa fi de campanya
		
Acte Apoderats Centre Cultural
		
Exposició “Guinovart mestre d’amor” al Centre Cultural
• 20 Desembre Jornada de reflexió
• 21 Desembre Jornada electoral
		
Seguiment de la nit electoral
• 22 Desembre Juntes Generals
		
Ajuntament en Ple
• 24 Desembre Nadales per la llibertat
• 25 Desembre Cantada Ajuntament Llibertat presos polítics
• 26 Desembre Adéu a Jordi Navarro
• 27 Desembre Reunió amb Alcalde
• 31 Desembre L’home dels nassos
		
Campanades Solidàries

Ple ordinari 22 de desembre
El grup municipal d’ERC-MES torna a reivindicar al plenari que la T-BLANCA estengui
la seva aplicació com a títol de transport social per les persones sense recursos i recorda al govern municipal un acord a complir: la façana de l’Ajuntament s’ha d’il·luminar
de groc fins a l’alliberament dels presos polítics.
El desembre de 2015 el ple de Terrassa aprovava a iniciativa d’ERC-MES estudiar i, de
ser viable, implementar l’extensió del títol de transport de baix cost per jubilats de la
TBLANCA a totes les persones amb pocs recursos de la ciutat. Després de múltiples
dilacions i requeriments ERC-Mes va aconseguir que es realitzés l’estudi, però el govern municipal va decidir no voler assumir el cost econòmic per convertir la TBlanca
en un títol de transport realment just. Això porta al grup municipal d’ERC-MES al ple
de desembre a votar en contra una vegada més contra el dictamen del govern per
les tarifes de transport de l’any 2018. El regidor Carles Caballero durant el ple també
argumenta aquest vot en contra explicant que quan es va requerir al tinent d’alcalde
socialista responsable de l’àrea de territori si creia just que una persona de 54 anys
amb pocs recursos hagués de pagar el bitllet a preu normal i un jubilat de 65 anys amb
una bona pensió no respongués que “la vida no és justa”. Segons Caballero “Si tothom
sap que no és just, el govern com a mínim té l’obligació de cercar camins per fer que
el preu del bus a Terrassa sigui just per tothom i la inversió segur que ens beneficia a
totes les persones que volem una ciutat més justa”.
El primer plenari municipal després que les forces independentistes revalidin la majoria absoluta al Parlament de Catalunya a les eleccions imposades per l’estat espanyol
també servirà per reiterar les demandes al consistori per defensar les institucions cata-

lanes i la llibertat dels presos polítics. En
primer terme, per part de la Comunitat
educativa de Terrassa que intervindrà al
Ple per reclamar també que es rebutgi
el 155 i que es defensi l’escola catalana i
el seu personal docent davant les amenaces dels moviments espanyolistes
que els qüestionen. Una intervenció
que rebrà una resposta amable però tèbia de l’alcalde explicant el malestar del
socialisme respecte al què està passant
a Catalunya però circumscrivint-ho tot
novament a l’àmbit jurídic i fins i tot recomanant a l’àmbit docent estar alerta als “casos puntuals” que els hi donen mala premsa davant les denúncies
d’adoctrinament.
Fets més rellevants d’un ple curt on, en el torn final de precs i preguntes, des d’ERCMES s’ha reclamat al govern que compleixi amb l’acord de junta aprovat al novembre
on es va acordar il·luminar de groc la façana de l’Ajuntament fins que els presos polítics siguin alliberats. Un acord que la junta electoral va prohibir executar i que, un cop
passades les eleccions, l’Ajuntament està obligat a complir.

Comencem l’any 2018 negociant pressupostos amb el govern municipal. Davant
un projecte de comptes un any més sense projecte i plantejats per un govern en
minoria, la possibilitat que no s’aprovin és un fet. Marquem pautes, doblem el pressupost en educació i ens abstenim perquè la ciutat no perdi més oportunitats de les
que ja ha perdut. Treballem per continuar donant projecte a la ciutat des de l’oposició
i treballem i portem a ple una proposta per actualitzar el Pla d’equipaments cívics de
cara a futur. Continuem treballant projectes amb entitats i ampliem el gruix de persones implicades en l’acció directa a la ciutat amb Comissions especialitzades.
• 4 Gener
• 5 Gener
		
• 6  Gener
• 7 Gener
• 8 Gener
		
		
		
• 9 Gener
		

Acte en suport d’Oriol Junqueras al Raval
Arribada dels Reis Mags a Can Tusell
Cavalcada dels Reis mags
Dia de Reis
Concert any nou de l’Ateneu Terrassenc
Reunió sobre la situació del Jabac
Comissió informativa de Serveis generals extraordinària (pressupostos)
Executiva Oberta d’Erc Terrassa
Reunió de treball grup municipal (pressupostos)
Informació pla de treball futura gestió servei Aigua
Roda de premsa - posicionament pressupostos

• 10 Gener Reunió amb protocol - Criteris de convocatòria dels regidors
		
Comissió informativa de Societats Municipals
		
Concentració en defensa del model educatiu - Aniversari Ferrer i Guàrdia
Conferència “Una constitució per la República - La Sobirania ciutadana”
• 11 Gener Comissió informativa de Transparència
		
Assaig obert - producció nacional de dansa
• 12 Gener Entrevista amb estudiants - Isaac Albert
		Oficiar casament
		
Quinto al Social - Gresca Final
• 14 Gener Partit del San Cristobal
• 15 Gener Comissió informativa de Territori
		
Consell municipal de districte 1
		
Manifestació per unes Pensions Dignes
		
Executiva local ERC
• 16 Gener Comissió Informativa de Cultura

		
		

Reunió sobre la situació de la policia municipal
Consell municipal del Districte 2
Consell Municipal del Districte 3
• 17 Gener Comissió informativa de Desenvolupament Econòmic
		
Consell escolar municipal
		
Consell municipal del Districte 5
Consell municipal del Districte 6
		
Executiva ERC
• 18 Gener Comissió informativa de Drets Socials
		
Ajuntament en Ple - Sessió extraordinària de Pressupostos
• 19 gener Presentació de “Terrassa Ciutat creativa de l’UNESCO” al Parc Audiovisual
Festa de Ciutat Creativa de l’UNESCO
		
Acte “Música i literatura per la llibertat” - Acte en suport a Lluís Puig
• 21 Gener Mitja marató de Terrassa
		
Espectacle a l’Ateneu Candela
		
Acte benèfic d’Alcalà la Real
• 22 Gener Concentració per unes Pensions Dignes
Junta de portaveus
Executiva oberta - Noves comissions
		
Reunió preparatòria del plenari municipal

• 23 Gener Reunió de treball futura gestió servei de l’aigua
		
Consell de Solidaritat
		
Comissió de Presos polítics
• 24 Gener Roda de premsa presentació proposta per un nou Pla d’equipaments Cívics
		
Reunió amb sindicat policia municipal
		
Seguiment procés participatiu sindicatura
• 25 Gener Commemoració Víctimes de l’Holocaust
		
Ajuntament en Ple
• 26 Gener Inici dels actes del 60 aniversari  de l’Esbart
		
Egarenc
• 27 Gener Acte reconeixe		
ment al Voluntariat
Partit Jabac
		
Partit CB Sant Pere
• 28 Gener Partit Terrassa FC
• 29 Gener Executiva ERC Ter		
rassa
		
Estudi del Pla director
		
del Mercat Independència
• 30 Gener Consell d’Administració
		
Habitatge

Ple extraordinari pressupostos,
18 de gener
El grup municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres s’absté en la votació dels pressupostos 2018 facilitant la seva aprovació. Uns comptes que, segons ha
explicat Isaac Albert, “Tornen a marcar un perfil continuista i no són els nostres, però
resulten indispensable aprovar-los per poder tirar endavant polítiques públiques a la
ciutat en el poc temps que queda de mandat”.
En un diàleg crític però constructiu amb l’alcalde el portaveu del grup municipal
d’ERC-MES adverteix en el ple al govern municipal: “La ciutat necessita pressupostos i
nosaltres no permetrem que perdi cap més oportunitat. Els hi hem ofert projecte i ara
ja no tenen excuses per no dur a terme les polítiques que els hi hem proposat”.
Tot seguit podeu llegir la base del discurs exposat al Ple i que va fonamentar el debat
amb l’equip de govern:
Fa dos mesos i dos dies que aquest Ajuntament va escollir alcalde. Aquell dia des del
grup municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres vàrem dir que la ciutat
perdia una oportunitat. Hi havia l’opció d’un canvi polític a aquesta ciutat, de començar
a construir des del govern un projecte polític de futur per Terrassa i, malauradament,
no va ser possible. Vostè, senyor alcalde, aquell dia feia una crida a la responsabilitat
als grups de l’oposició per poder governar aquesta ciutat durant els 18 mesos que
quedaven de mandat.
Doncs bé, avui ens trobem aquí, dos mesos i dos dies després per votar els pressupostos per al 2018. I sap què? S’aprovaran. Si li diuen fa dos mesos, no s’ho creu. I miri,
sí, s’aprovaran. Els seus socis durant aquesta legislatura del PDeCAT s’abstenen sense
que ni tan sols el senyor Samper li demani entrar a govern, TeC amb qui disputen
equidistàncies també li vota a favor. Fins i tot podria dir que és una bona notícia per
vostè i, vaja, per tots nosaltres que Ciutadans voti en contra. Un partit que fa del conflicte polític l’oportunitat de créixer no està de més que quedi retratat en negar-se a
participar de la vida política de la ciutat.
Nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment d’Esquerres ens abstenim.
Ens hem passat bona part d’aquests dos mesos i mig parlant amb vostè d’aquest
tema. Ens han acceptat les nostres incorporacions al pressupost i esperem que les faci
efectives. Ho farà? No ho sabem. Però que aquesta ciutat es quedi sense pressupostos
seria perdre el que queda de legislatura. I, sincerament, aquesta ciutat va perdre una

gran oportunitat pel canvi fa dos mesos. No volem que Terrassa perdi cap oportunitat més.
Com hem fet en tots els pressupostos d’aquesta
legislatura, hem negociat amb el govern per
dotar els comptes de contingut i projecte de
ciutat. Sense excessives novetats, hem de dir.
Des d’ERC-MES hem vingut a reclamar polítiques que ja s’haurien d’haver desenvolupat,
temes que la ciutat ja hauria d’estar treballant
amb intensitat.
Si aquí vinguéssim amb ànim d’avaluar
l’execució del que se’ns va acceptar en pressupostos anteriors el nostre vot hauria de ser
contrari als comptes. Però, com va dir vostè
en les audiències ciutadanes per explicar els
pressupostos, aquest any el PSC ha tingut
“una espècie de problemes” que li han impedit
treballar per la ciutadania de Terrassa. Aquella
espècie de problemes que porten al fet que,
un any després de l’aprovació dels darrers
comptes, només quedin tres regidors de
l’anterior equip de govern.
Avui, però, venim a parlar del que faran amb
aquest pressupost que s’aprovaran. I s’aprovaran perquè no volem
que aquesta ciutat acabi perdent tota la legislatura pels problemes que vostès mateixos s’han generat.
Els hi tornem a oferir projecte de ciutat. Portem tota la legislatura debatent i aprovant
propostes des de l’oposició per fer avançar aquesta ciutat. I l’únic que han de fer és
executar-les:
- Educació: Quants cops els hi hem plantejat que cal abordar l’educació com una prioritat a la ciutat? Hem aconseguit doblar la partida a fi i efecte de fer-ho possible però,
si us plau, només unes dades:
• Proposta d’ERC-MES per desenvolupar un projecte de patis oberts i d’actuació a
l’entorn educatiu a tots els districtes. Aprovada al Ple de febrer de 2016, ara fa dos anys.
• Proposta d’ERC-MES per fer un estudi per actuar sobre la segregació escolar a Terrassa. Aprovada al Ple de juliol de 2016, ara fa un any i mig.

• Proposta d’ERC-MES per situar
l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat. Presentada a juny de
2017 i aprovada a Ple el juliol de 2017, ara
fa sis mesos.
Es pot actuar en educació. Per descomptat. Estem pendents d’un informe sobre
segregació que esperem tenir definitivament aviat i ara que Educació depèn
d’alcaldia i està en una posició transversal
potser aconseguim que facin alguna cosa
al respecte. Ens hi trobaran. Començant
per convocar a tots els grups per treballarhi com es va acordar.
- La futura gestió pública de l’aigua – Poc
més a dir que les decisions presses s’han de
complir. Hem defensat que la gestió directa
de l’aigua era la millor opció des d’inici de legislatura. S’ha demostrat tècnicament i ara
s’ha de fer factible. Dotar-nos de pressupost per fer el traspàs amb condicions i assegurar l’èxit futur requereix treball compartit. I hi érem, hi som i hi serem.
- Ciutat Inclusiva: Octubre de 2015. El Ple de l’Ajuntament aprova l’actualització del
Pla Local d’Inclusió Social a proposta d’ERC-MES... Encara hi som. Hi ha hagut entremig un canvi metodològic per part de la Generalitat que, per obra i gràcia del 155,
encara està pendent de desenvolupament definitiu. Ara, si ens creiem les polítiques
d’inclusió, si creiem que podem millorar les polítiques públiques toca posar-s’hi seriosament i no demorar-ho més.
- Reforma Organitzativa i Descentralització – Pendents de com es concreti aquesta reforma organitzativa li hem exposat i ens ha acceptat que cal l’actualització del Pla
d’Equipaments cívics per Terrassa. Presentarem una proposta en aquesta línia en el
proper Ple de gener. Esperem que no els hi espanti el repte i l’aprovin amb la mateixa
responsabilitat que nosaltres demostrem avui facilitant l’aprovació pressupostària.
Podem continuar amb altres compromisos com el desenvolupament d’un pla estratègic de l’esport, proposta d’ERC-MES d’ara fa un any també, o la represa amb condicions de projectes com el del condicionament Terrassenc, un projecte que la ciutat
arrossega des de fa legislatures.

En definitiva, agraïm
la predisposició del
govern municipal per
comprometre’s a desenvolupar les propostes
d’Esquerra
Republicana – Moviment d’Esquerres
en els pressupostos
d’enguany però, siguem sincers, van tard.
Vostè, alcalde, va demanar-nos a l’oposició que no aturéssim la ciutat en els 18 mesos
que quedaven de legislatura quan va ser escollit en el càrrec. Nosaltres li demanem
que engeguin els motors i deixin de perdre temps.
No es tracta que compleixi amb Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres o amb
els compromisos que adquireixi amb altres partits polítics. Tenir pressupostos implica
tenir l’obligació de complir amb la ciutat i governar.
Ho té difícil, no ho negarem. Té un equip inexpert, necessiten ordenar les coses a casa
seva, dins el Partit Socialista, mentre encara es barallen per les xarxes amb els seus
antics companys i ha de fer tots els papers de l’auca dins aquest ple.
La ciutat però, no es pot permetre perdre més temps. Nosaltres li aportem idees i projecte per intentar salvar el que queda de legislatura i vostè dediquis a fer de gestor.
No li demanem més. Confiem en els equips tècnics de la casa per desenvolupar els
projectes que li hem encomanat.
La Terrassa futura només la podem imaginar a partir de la ciutat que
tenim avui, de les seves tendències i contradiccions, de les seves resistències
al canvi, de les idees i dels actors
emergents. La ciutat d’avui ens
anuncia la ciutat de demà.
Doncs bé, avui l’aprovació d’aquests
pressupostos ens anuncia una ciutat amb ganes de tirar endavant.

Ple ordinari 25 de gener
El ple de gener dividit entre la unanimitat per aprovar les propostes de ciutat i la trampa de l’unionisme per netejar “la basura independentista”.
El primer ple ordinari de 2018 deixa diversos titulars positius , com per exemple
l’elecció d’Isabel Marqués com a nova síndica de Terrassa després d’un llarg i innecessari conflicte. També destacar la unanimitat assolida pel grup municipal d’ERC-MES a
l’hora d’aprovar l’elaboració d’un nou pla d’equipaments per Terrassa. Una proposta,
aquesta darrera, amb un clar objectiu. Com va explicar el protaveu d’ERC-MES, Isaac
Albert: “Cal aconseguir espais a disposició de la ciutadania i que vertebrin la ciutat.
Hem de fer una reflexió de futur i ser valents, planificant els equipaments amb ambició, pensant en la Terrassa que volem en un futur”.
Un to propositiu que també es va poder trobar en altres propostes d’un ple que, malauradament, es va veure enterbolit per l’aprovació inexplicable d’una iniciativa trampa de
Ciudadanos on PSC i TeC van caure de quatre potes. I és que el mateix dia que uns
desconeguts penjaven una pancarta on es podia llegir “Ayuntamiento limpie la basura
independentista”, C’s portava a Ple una proposta per lluitar suposadament per contra
l’incivisme a la via pública. El ple, però, va poder evidenciar la voluntat de la formació
nacionalista espanyola de perseguir les expressions de protesta que s’han realitzat en
els darrers mesos per l’alliberament dels presos polítics. Segons el regidor d’ERC-MES,
Carles Caballero “Vostès parlen de neteja, quan volen coartar la llibertat d’expressió.
Deixar de veure llaços grocs implicaria amagar que quatre persones innocents es troben des de fa mesos a presó per haver defensat les seves idees polítiques”. Caballero
també va afegir que “vostès viuen de la confrontació i volen convertir l’expressió cívica d’idees en un problema. Si
no els hi agrada, si ho volen
solucionar, alliberin els presos”.   Un plantejament que
el portaveu de Ciutadans va
constatar en les seves intervencions, alhora que es refermava en els dobles sentits de
la qualificació de “basura independentista” i acabava titllant les persones favorables

a la independència com una “malaltia” que s’ha de curar. Un llenguatge propi d’altres
temps que, des de la bancada del Partit Socialista i de Terrassa en Comú no van saber
o no van voler escoltar. I és que, malgrat que Carles Caballero demanés als socialistes com a “partit que històricament va tenir presos polítics, que va patir la repressió”
que no recolzessin la proposta com van fer amb l’art. 155, aquests hi van acabar votant a favor. L’abstenció de Terrassa en Comú, mantenint-se en l’equidistància malgrat
l’evidència, va permetre l’aprovació d’aquesta.
Un debat agre del qual el grup municipal d’Esquerra Republicana – MES extreu una
lliçó de futur: quan el portaveu de Ciudadanos a l’Ajuntament s’enorgulleix públicament al plenari d’haver trencat el consens entre les forces progressistes i democràtiques no se li ha de donar la raó. La nostra ha de ser una ciutat cohesionada on cap
partit pot permetre que es tracti a part de la seva ciutadania com a “basura” o “malaltia”. I allà on els càlculs electoralistes porten a posicions inexplicables al plenari, cal travar consensos futurs perquè el discurs de l’odi i ruptura no torni a guanyar la partida
al saló de plens municipal.
Abans del Ple, l’Ajuntament va retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust. La junta
de portaveus va aprovar la proposta d’ERC-MES per recordar amb el projecte Stolpersteine aquells terrassencs víctimes del nazisme. Temps on es perseguia i empresonava gent pel seu origen, per la seva condició, per les seves idees polítiques. Temps
que no volem que tornin.

A un mes pel 8 de març es constitueix finalment formalment i comença a treballar
amb força l’Assemblea de Dones d’Esquerra Republicana de Terrassa (ADET), plantejant des d’un bon començament iniciatives com la proposta per la promoció de la
dona a la ciència que es portarà al ple de març. Un mes de febrer curt però intens que
també portarà a l’entesa amb els col·lectius feministes per reivindicar la vaga feminista
al Ple i reclamar un protocol contra agressions sexistes a la Festa Major. Un mes on
toca treballar perquè les reivindicacions del carrer puguin tenir suport polític, des de
la permanent crida a la llibertat dels presos i defensa de la democràcia a un moviment
per unes pensions dignes que protagonitza una gran manifestació a la ciutat.
• 1 Febrer
		
		
		
• 2 Febrer
• 3 Febrer
• 4 Febrer

Xerrada “50 anys d’excursionisme a Catalunya” (CET)
Debat obert Canal terrassa
Comissió Política de Mobilitat
Reunió a Seu Nacional
Assemblea de dones d’Esquerra Terrassa
Assemblea ERC Vallès O.
Xerrada “La llibertat religiosa. Un dret humà” (Isabel Marqués)
Partit C.P. San Cristobal

• 5 Febrer Comité transversal del Pacte
per l’Ocupació de Terrassa
		
Executiva local
		
Concentració per unes Pensions Dignes al Raval
• 6 Febrer Comissió permanent de la FP
		
Taula de residus
• 7 Febrer Grup de treball Pla local de
Seguretat
		
Comissió informativa Societats Municipals
Reunió Districte 6
		
Reunió Educació ERC-MES
• 8 Febrer Comissió d’escolarització equi		
librada
		
Reunió de treball canvi gestió aigua
		
Reunió per debatre estatuts
de l’Observatori Aigua
		
Comissió informativa de Transparència
• 9 Febrer Presentació estudi polítiques culturals de la Fundació Irla
Reunió presentació del projecte Teixidors FUPAR
• 10 Febrer Recepció de Carnestoltes
		
Rua de Carnestoltes
Manifestació a Sant Vicenç dels Horts - 100 dies d’Oriol Junqueras i
Quim Forn a la presó
• 11 Febrer Rua infantil de Carnestoltes
Terrassa Música Moderna a la Jazz Cava
• 12 Febrer
Comissió Informativa de Territori
		
Acte entrega de la Medalla d’honor de la ciu		
tat a Conxa Puig
		
Concentració per unes Pensions dignes al Raval
• 13 Febrer
Comissió informativa de Cultura
		
Xerrada Sobirania ciutadana C.C. Avel·lí Estrenjer
• 14 febrer
comissió informativa de Desenvolupament
			econòmic
			
Consell Municipal de Medi Ambient

		
Enterrament de la sardina
• 15 Febrer Comissió informativa de Drets Socials
		
Reunió amb la Taula de l’aigua
		
Reunió amb O.C.M.
		
Dia internacional del Càncer Infantil 		
Xocolatada solidària
		
Comissió informativa de Serveis Generals
		
Assemblea de dones d’ERC Terrassa
		
Reunió iniciativa Mulassa Popular de Terrassa
		
Presentació llibre de Laura Pinyol
• 16 Febrer Reunió organització acció a districtes
		
Reunió amb el Casal de la dona
		
Inauguració nova unitat cures intensives
Mútua de Terrassa
		
Comissió Qualitat Democràtica
Concentració 4 mesos sense els Jordis davant l’Arxiu Tobella
		
Presentació de l’Anuari de terrassa 2017
• 17 Febrer Oficiar casament
		
Copa del món d’Esgrima - Semifinals
Concert Tots som únics - Església Unida Terrassa
Jazz a Prop al C.C. Mª Aurèlia Capmany
• 18 Febrer Copa del Món d’Esgrima - Finals
		
Dia internacional contra l’homofòbia al futbol
Jazz a prop al Casal del Segle XX
Concert Sota les cunetes Justícia (Barnasants)

• 19 Febrer Roda de premsa presentació Assemblea
de dones d’Esquerra Terrassa
Junta de Portaveus
		
Reunió preparació plenari municipal
• 20 Febrer Reunió de treball aigua - al·legacions
		
Reunió pla de treball gestió aigua
		
Consell municipal de Districte 5
• 21 Febrer Roda de premsa Pla municipal de Biblio		
teques
		
Consell de joves de Terrassa
• 22 Febrer Manifestació Pensions dignes Rambla d’Egara
		
Ajuntament en Ple
• 23 Febrer Minut de silenci per la mort d’Ekai
		
Teatre PRODIS - Representació Blanca 2.0
• 24 Febrer Dia d’Andalusia - Ofrena floral
• 25 Febrer Manifestació a Barcelona contra visita Borbó
• 26 Febrer Reunió AA.VV. Ca n’Anglada
		
Executiva local
• 27 Febrer Reunió amb alcalde
		
Reunió situació CST
• 28 Febrer Reunió presentació del projecte Districte 7
Reunió organització Jornada Cultura i Creació
		
Concentració de Som Escola - Suport al Model edu			catiu
		
Comissió ERC suport grup municipal
		
Exposició clàudia Borràs (Amics de les Arts)

Ple ordinari 22 de febrer
El feminisme fa escoltar la seva veu al Ple de Terrassa del mes de febrer. Un ple
amb protagonisme de la iniciativa ciutadana, amb intervenció dels pensionistes, i
un trist paper del govern a l’hora d’abordar el futur dels equipaments de la ciutat.
Quatre entitats feministes de la ciutat (Casal de la dona, Quart Creixent, Guerrilla dels
cossos i Rudes rebels) volien intervenir al Ple previ al 8 de març per plantejar les seves
propostes per crear un protocol d’actuació davant les agressions sexistes a les festes
de la ciutat i de suport a la vaga feminista del dia de la dona treballadora. Un formalisme no ho va fer possible, però el grup municipal d’ERC-MES, conjuntament amb altres grups de l’oposició,
vàrem fer de corretja de transmissió de les iniciatives que, finalment, van ser aprovades.
En la mateixa línia, el grup municipal d’ERC-MES va presentar i
aprovar per unanimitat la proposta plantejada per l’Assemblea de
dones d’Esquerra Terrassa per la promoció de la participació de les
dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. Un àmbit on les dones, com va exposar la regidora d’ERC-MES, Carme Labòria, estan
clarament minoritzades (un 18-20% del total d’estudiants universitàries) i on l’Ajuntament, com a màxima institució de la segona
ciutat universitària del País amb centres d’estudis i investigació de
referència en aquest àmbit, té l’obligació d’incidir. Una iniciativa on,
malgrat comptar amb la unanimitat de tots els grups, també hi va haver determinades
actituds condescendents per part de regidors de l’equip de govern i l’oposició. Fet que
Laboria no va voler deixar passar de llarg recordant-los que “Aquestes actituds seves,
d’això ja ho faig o com ho hauria de fer, perdonin, però són força masculines... Potser
que pensem a sumar i crear noves iniciatives per no deixar cap nena sense la possibilitat de descobrir les seves aptituds per la ciència i la tecnologia”.
També des de la participació ciutadana, els altres protagonistes del ple van ser els
col·lectius pensionistes de Terrassa, després d’haver protagonitzat una multitudinària
manifestació al matí pels carrers de Terrassa van reivindicar al plenari acabar amb
l’espoli del govern espanyol del sistema públic de pensions, criticar les pujades vergonyants de les mateixes i prendre mesures per assegurar que les futures generacions puguin tenir-ne.
La resta d’acords presentats per ERC-MES també van ser aprovats, però on el grup
va prendre més protagonisme va ser, justament, en dues propostes alienes. I és que

un mes després que els republicans aprovessin al ple una proposta per desenvolupar un nou Pla
d’equipaments per la ciutat, el PSC
va proposar la cessió de la gestió
de tots els Casals d’avis de la Generalitat a la ciutat directament a
l’Ajuntament. El portaveu d’ERCMES, Isaac Albert, va evidenciar a
l’equip de govern que no només
presentaven un plantejament antic sinó que ho feien d’esquena
a la Generalitat i demanant equipaments sense saber què vol fer
l’Ajuntament amb ells. “Volen apostar per la gestió de proximitat?
Ens hi trobaran. Treballem en models de cogestió que responguin
a les necessitats de les entitats i dels usuaris als barris. Però primer
definim el Pla d’equipaments i després, si volen, parlem de qui els
gestiona”. El resultat: la proposta del PSC desestimada pel Ple i
s’espera ara que el govern accepti la invitació a començar la feina
pel futur Pla d’equipaments.
L’altre punt on l’aportació d’Esquerra-MES es va fer sentir va ser
en el Pla municipal de biblioteques 2017-2025. Un pla plantejat pel
govern més com un compendi d’inversions que de projecte i on
Esquerra, amb la feina de les JERC al darrere, ha incidit perquè es
tingui en compte el col·lectiu de joves com als seus màxims usuaris, es potenciïn les
aules d’estudi i es treballi per convertir les biblioteques en vertebradors i dinamitzadors de la vida cultural i social de proximitat.

El treball per la preparació i l’èxit aclaparador de seguiment de la vaga feminista
a Terrassa marcarà l’inici d’un mes de març on des del grup municipal se segueix
l’activitat intensa de contacte amb les entitats (AMPES, malalties minoritàries, clubs
esportius…) per donar resposta a les seves necessitats des de l’acció política municipal.
Anirem a Lloret a la Trobada Municipalista d’Esquerra per escoltar la Marta Rovira
i compartir experiències municipals. Convidem a la Carme Forcadell a assistir a un
Pícnic Jazz més reivindicatiu que mai i també està prevista la visita de Najat Driouech
i Jenn Diaz abans de Setmana Santa per parlar-nos de l’escola catalana com a model d’èxit. Un acte aquest darrer que haurem de suspendre davant l’empresonament
novament de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva i
la fugida a l’exili de Marta Rovira. La repressió torna a fer-se a sentir de ben a prop a
Terrassa i acabarem el mes manifestant-nos novament davant la injustícia.
• 1 Març
		
		
		

Comissió Política de Mobilitat
II Congrés dels Drets Humans de l’Advocacia Catalana
Participació a programa Can Tusell Ràdio
Debat Canal Terrassa als barris (C.C. President Macià)
Recepció Equip Masculí i Femení Waterpolo C.N. Terrassa
• 2 Març Inauguració exposició Amics de les Arts
Roda de premsa col·lectius feministes 8M
• 3 Març Jazz a prop - Mercat de la Independència
Acte Àgora Nova Atenes - “Terrassa tercera ciutat de Catalunya?”
		Oficiar casament
		
70 aniversari Amunt i Crits
Jazz a prop - C.C. President Macià
		
Macroparada llibertat presos polítics
• 4 Març L’hora del conte per la Igualtat (Acte ERC 8 de març)
		
Partit Terrassa F.C.
Jornada solidària Castellers de Terrassa
		
Terrassa Música Moderna
• 6 Març Reunió de treball sobre centres de culte
		
Reunió de treball canvi gestió servei de l’aigua
		
Reunió amb l’AMPA escola El Vallès
		
Taula de Residus

Acte institucional 8 de març
Plenari de la Formació Professional
Reunió amb la Cambra de Terrassa
Reunió de treball Pla local de Seguretat
Comissió Informativa Societats Municipals
Trobada amb Esgrima Terrassa
Trobada amb entitats malalties minoritàries
Marxa de torxes feminista
Presentació Associació Catalana pels Drets Civils
Sopar groc solidaritat amb presos polítics
Inauguració Festival de Jazz
• 8 Març Concentració Ajuntament migdia 8 de març
• 7 Març
		
		
		
		
		
		
		
		

• 9 Març
• 10 Març
• 11 Març
• 12 Març
		
		
• 13 Març
		
		
		
		
• 14 Març
		
		

Cartells feministes de la Història (Acte JERC 8 de març)
Concentració Vapor Ventalló 8 de març
Manifestació 8 de març
Reivindicació a l’Escola El Vallès
Els bombers t’acompanyen a donar sang
Àgora veïna CDR Terrassa Nord (participació Gabriel Rufián)
Inauguració nou local ERC
Comissió informativa Territori
Reunió amb l’associació de veïns de Sant Pere Nord
Comissió de Cultura Popular
Consell Municipal de Districte 3
Executiva Oberta ERC
Reunió de treball canvi gestió servei aigua
Comissió Informativa de Cultura
Consell Municipal del Districte 6
Presentació llibre d’Apolo Giménez
Permanent ERC Comarcal
Executiva local
Taula de l’aigua
Consell d’administració funerària
Comissió Informativa de Desenvolupament econòmic

		
		
		
• 15 Març
		
		
		

Consell Municipal de Districte 1
Consell Municipal de Districte 2
Reunió grup municipal
Comissió Informativa Drets Socials
Consell Administració S.M. Comunicació
Comissió Informativa Serveis Generals
Sopar jurat premis Gorra Frígia
Acte de suport a Òmnium Cultural
• 16 Març Trobada Municipalista ERC  
Jornada sobre els drets humans
		
Presentació projecte d’aprenentatge Servei (ApS)
Nit de l’esportista
• 17 Març Trobada municipalista ERC
		
Manifestació l’escola no té por (Barcelona)
• 18 Març Pícnic Jazz - Visita de Carme Forcadell
• 19 Març Reunió Associació de veïns Segle XX
Junta de portaveus
		
Reunió prèvia Ple
• 20 Març Taula de capacitats diverses
		
Reunió pacte DASIG
		
Presentació nou portal de treball de Terrassa
		
Trobada ERC del Districte 5
		
Trobada ERC del Districte 4

• 21 Març
		
		
		
• 22 Març
• 23 Març
		
		

Consell Municipal de Salut
Reunió amb veïns de la Maurina
Consell Municipal del Districte 4
Recepció Club Egara Campions copa del Rei i de l’equip Egara Fupar
Ajuntament en Ple
Reunió treball cavi de gestió aigua
Anul·lació acte Immersió lingüística ERC Terrassa per nous empresonaments
Concentració de suport nous empresonaments polítics
Última funció FemSala - Amics de les Arts
• 25 Març Inauguració plaça Can Tusell
Cerimònia E. Evangèlica Unida
		
Manifestació Lliberta Presos Polítics (Barcelona)
• 26 Març Manifestació Llibertat presos polítics a Terrassa
• 27 Març Executiva Nacional dones d’ERC

Ple ordinari 22 de març
L’aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei d’aigua, l’obertura
del debat territorial, la necessitat de parlar i decidir sobre el futur de l’escola a
Terrassa o les incongruències en la defensa dels drets de la ciutadania: claus del
ple del mes de març.
El dia en què el Parlament de Catalunya intentava desencallar sense sort l’inici de la
legislatura, el dia abans que el suprem tornés a decidir enviar a presó a cinc persones per haver defensat i treballat per les seves idees polítiques (i una més es veiés
obligada a prendre el camí de l’exili), el ple de Terrassa encarava temes importants
pel futur de la ciutat, malgrat la concisió i brevetat d’un ple amb debats positius però
també amb incongruències soterrades i vots inexplicables. I és que, malgrat que tot
feia preveure que la repressió de l’estat espanyol tornaria a colpejar amb força, es va
desestimar la proposta d’ERC perquè l’Ajuntament donés suport a tots aquells ciutadans que volguessin querellar-se contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació en les
seves funcions. Una proposta que ni PSC, ni TeC van voler secundar.
En l’àmbit positiu destacar sobretot que en el dia mundial de l’aigua el plenari de
l’Ajuntament aprovés definitivament el canvi de forma de gestió del servei d’abastament
d’aigua i es poses data a l’entrada en funcionament de la nova empresa pública: el 10
de desembre de 2018. Una fita que el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero, resumia
un cop més com la capacitat del plenari de
respondre al compromís amb la ciutadania
més enllà de les pressions externes: “La sobirania és la qualitat d’un poder polític que
no està sotmès a cap altre poder. I aquest
plenari, al fer possible avui la gestió directa de l’aigua a Terrassa, només respon a la
voluntat de la ciutadania”
També positiu, malgrat la complexitat, va
ser el debat al voltant de l’educació arran
de la intervenció de l’AMPA l’escola el Vallès per reclamar que el centre fos adscrit,
com a mínim, a un altre institut. Una petició
per millorar la competitivitat del seu centre escolar que va donar peu a un acord
unànime de tots els grups per proposar al

departament la revisió
de les adscripcions i
altres mesures per revertir un mapa escolar
terrassenc marcat per
la segregació escolar.
El portaveu d’ERCMES, Isaac Albert, va
demanar al govern
municipal un cop més
que es posin a treballar
en aquest àmbit i va
plantejar novament solucions com l’institut escola, un model al qual l’escola El Vallès
podria “ser un ferm candidat”. Isaac Albert també va voler recordar que “Si plantegem
solucions hem de partir que la solució passa per defensar el dret fonamental dels
alumnes de rebre una educació de qualitat, vagin a l’escola que vagin.”
Menys unanimitat en la proposta de creació del Districte 7 per part de l’equip de
govern. Una proposta per donar resposta a una reivindicació històrica dels barris de
Can Parellada i Les Fonts, però que s’ha plantejat sense abordar un debat territorial
més ampli i molt més complex. Isaac Albert va explicar l’abstenció d’ERC-MES en la
votació en aquesta línia i va recordar als socialistes que “Fa uns anys eren vostès que
rebutjaven aquesta proposta perquè deien
que era electoralista i ara la tiren endavant
un any abans d’eleccions. Això si, no han
valorat totes les peticions d’altres zones de
la ciutat que també poden qüestionar el
model territorial i no han estat ateses”
Finalment, el Partit Socialista va tornar a
mostrar una bona dosi d’incongruència als
plantejar tota una sèrie de demandes perquè iniciatives de caràcter social es desencallin a la Generalitat, sense adonar-se
que les seves peticions tenien un causant
directe: l’aplicació del 155 que van recolzar
i els seus efectes de bloqueig en les polítiques destinades a la ciutadania de Catalunya.

Des d’un vessant públic, el partit es visibilitzarà durant el mes d’abril a la ciutat novament per la celebració del Sopar de la República i l’entrega del Premi Gorra Frígia
a Mercè Gómez, presidenta del Casal de la dona, així com per l’activació de les activitats regulars de la Comissió de presos polítics d’ERC Terrassa amb l’emotiu concert
solidari “Paraules Mogudes”. Menys visible però igual d’important, les trobades amb
associacions de veïns, col·lectius immigrants, el treball per intentar aportar solucions
al problema de la segregació escolar a Terrassa, les constants correccions a la dubtosa
tasca de l’equip de govern per desenvolupar un pla de seguretat per Terrassa i, per
descomptat, l’inici dels treballs de l’equip que ha d’avaluar tota la feina feta aquests
darrers tres anys i construir el camí per portar el canvi polític a Terrassa el 2019. En la
participació en actes públics, menció especial a dues bones iniciatives: el segon Parlament Ciutadà, amb nombroses entitats involucrades, o l’Espai Groc, promogut per les
entitats sobiranistes i els CDRs de la ciutat.
• 3 Abril Executiva local
		
Reunió de treball municipals 2019
• 4 Abril Presentació del Pla local de seguretat viària
Reunió treball de les bases dels premis Nous professionals
		
Reunió de treball ERC sobre la situació de la Formació Professional a Terrassa
• 5 Abril “Paraules Mogudes” - Acte solidari d’ERC Terrassa amb els presos polítics
• 6 Abril Xerrada sobre la llibertat d’expressió - Pablo Hasel

• 7 Abril
		
		
		
		
• 8 Abril
		
• 9 Abril
		
		
		
		
• 10 Abril
		
		
• 11 Abril
		
		

Diada de foc dels Països Catalans
XLI Premi Ciutat de Terrassa
Parada solidaritat amb els presos polítics
Congrés Comarcal
Fira de la cervesa artesana
Concert Marina Rossell Nova Jazz Cava - Barnasants
Presentació del disc de Mabel Flores
Reunió Grans Ciutats d’ERC nacional
Concentració per unes pensions dignes al Raval
Presentació del llibre “Terrassenquisme i Catalanisme”
Taula “Parlem de Comerç, Parlem de ciutat” - participació Isaac Albert
Reunió de treball municipals 2019
Reunió sobre seguretat - LAMIRSA
Reunió amb la junta de la FAVT
Concentració rebuig detencions i criminalització CDR’s
Reunió amb col·lectiu equatorians
Reunió grup municipal
Comissió informativa Societats Municipals
Acte a l’UAB d’homenatge a Oriol Junqueras
• 12 Abril Reunió de treball canvi de gestió aigua
		
Comissió Informativa de Transparència
		
Inauguració laboratoris de transferència educativa
		
Sectorial d’educació ERC Terrassa
		
Sopar de la República

• 13 Abril Comissió d’escolarització equilibrada
Trobada amb Pedro Millán, director Diari de Terrassa
Documentals de la República 1931-1933 (Biblioteca Districte 5)
		
Acte inaugural del Festival Didó
		
Espectacle Festival Didó
• 14 Abril Fira de l’oliva a Ca n’Anglada
		
Festa de la República (ERC nacional - Barcelona)
		
Inauguració Exposició Dicotomia (David Calle i Flora Larrigaudiere)
• 15 Abril Manifestació contra la repressió
Teatre solidari “Ja som algú” - Tots contra l’Histiocitosi
• 16 Abril Comissió Informativa de Territori
• 17 Abril Consell municipal de Seguretat
		
Comissió Informativa de Cultura
		
Consell municipal de l’esport
• 18 Abril Reunió Pla de prevenció de residus
		
Comissió Informativa de Desenvolupament
Premis Muncunill 2018 a la innovació
• 19 Abril Inici del Congrés vehicle elèctric (Mnactec)
		
Comissió Informativa de Drets Socials
		
Comissió Informativa de Serveis Generals
		
Reunió de presentació del projecte Marca de ciutat
• 20 Abril Presentació autors terrassencs de l’últim any - Òmnium
• 21 Abril II Parlament Ciutadà de Terrassa
		
Parada solidaritat presos polítics
Festival Esbart 60 aniversari
• 22 Abril 5ª Cursa de la justícia social

Ple ordinari 26 d’abril
El Ple d’abril serà recordat per la multitudinària concentració de rebuig a la sentència de “La Manada” al Raval. Tots els partits van coincidir a aturar un Ple per
secundar la protesta. Per contraposició, noves mostres de política populista tornen a evidenciar la pitjor versió de la política terrassenca en determinats partits.

		
		
• 23 Abril
• 24 Abril
• 25 Abril
		
		
		
		
• 26 Abril
• 27 Abril
		
• 28 Abril
• 29 Abril
• 30 Abril

Matinal de treball municipals 2019
Xerrada Jaume Aulet “Pompeu Fabra, l’enginyer de la llengua”
Partit San Cristobal
Parada Sant Jordi
Junta de portaveus
Renovació Secretaria secció sindical CC.OO. Ajuntament
Roda de premsa de presentació de la jornada Cultura i Creació
Reunió treball municipals 2019
Executiva local
Reunió preparació plenari municipal
Ajuntament en Ple
Primera jornada Pla local de drogues
Visita d’obres a la Ronda de Ponent
Àgora Espai Groc - ANC CDRs
Àgora Espai Groc - ANC CDRs
Concentració pensions dignes al Raval
Àgora Espai Groc - ANC CDRs

Aquest 26 d’abril Terrassa va demostrar que la mobilització feminista del passat 8 de
març continua viva i reivindicativa a la ciutat. I ho va fer per mostrar la seva indignació
per la sentència de “La Manada” on 5 individus han estat condemnats per abús i no
per violació malgrat les proves sobre com van forçar una noia de 18 anys a mantenir
relacions sexuals. Tots els grups municipals van acordar aturar el Ple per sumar-se a
la concentració on es va llegir un manifest que començava afirmant que “El judici i la
sentència final a la mal anomenada Manada serveix per fer palès, un cop més, que la
justícia és patriarcal i que actua com a braç executor legal de tot un sistema que ens
vol oprimides”.
Un punt d’entesa entre les forces polítiques de la ciutat que dins la sessió plenària només es va aconseguir en punts molt concrets. Ens referim, per exemple, a la proposta
per aconseguir una ciutat més neta i sostenible presentada per ERC-MES. En aquest
cas tots els partits van coincidir que és necessari recuperar la inversió (obligatòria
s’ha de dir) del 2 per cent de la recaptació de la taxa de residus en programes de
conscienciació i informació per millorar els resultats de la recollida selectiva a la ciutat.
El govern va intentar la clàssica tàctica de “ja ho estem fent” però la resta de partits li
van comprar el discurs populista. El portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, va explicar “No
es tracta de fer publicitat, és conscienciar i crear eines per millorar entre tots la neteja
de la ciutat.”
La divisió política, però, va arribar davant el populisme de les iniciatives de Ciutadans
i el posicionament un cop més incomprensible del PSC. Parlem sobretot d’habitatge.
Si en una primera proposta per ampliar el parc públic d’habitatge amb mesures consensuades per esprémer amb màxim la llei d’habitatge, l’estupefacció va arribar quan
PSC i PDeCAT van aprovar la proposta de Ciutadans per fer el mateix comprant pisos
als bancs. Com va expressar la regidora d’ERC-MES, Carme Labòria “Vostès volen que
rescatem a les entitats bancàries dues vegades? I perquè no obligar-los a complir la
llei i facilitar l’habitatge?”. La resposta del govern municipal justificant amb excuses el
seu vot favorable no va deixar de fer-ho tot més lamentable.
Un populisme que es va tornar a evidenciar amb el vot a favor del PSC a la proposta de Ciutadans a la creació d’un pàrquing públic a un solar buit al districte 3. Una

proposta que, en aquest cas, afortunadament es va poder aturar. I
és que si bé és cert que hi ha un
problema d’aparcament a Can Palet, es proposava gastar entre 200
i 400.000 euros en una mesura
populista contrària al pla de mobilitat de Terrassa. No només no es
plantejaven altres alternatives com
millorar el transport públic, sinó que
a més el pàrquing havia d’ocupar un espai reservat per la construcció d’equipaments
públics com una escola bressol i, de fer-se, posava en greu risc que aquests béns per
la ciutadania no arribin mai. I tot, a canvi de quatre places d’aparcament a lluir abans
d’eleccions.
Per rematar el ple, el torn de precs i preguntes va aprofundir en un tema que ERCMES ja havia denunciat uns dies abans: les revistes d’informació per districtes que ha
publicat i distribuït l’ajuntament recentment. Com ja havia preguntat per xarxes, el
regidor Pep Forn va demanar a l’equip de govern quan havia costat la publicació i la
seva distribució així com la pèssima qualitat d’aquesta. Per només posar dos exemples:
al Districte 1 no apareix informació d’entitats com Minyons, el Centre Excursionista,
Tub d’Assaig... I en canvi apareix un llarg directori a tots els districtes d’entitats, moltes
de les quals ja no existeixen o que, fins i tot, s’ubiquen al mapa i es dóna com a direcció de les mateixes residències particulars. Sembla que gairebé l’únic correcte de les
mateixes és la foto promocional de l’Alcalde i el regidor de districte a la contraportada.
El regidor responsable de l’Àrea va esquivar donar resposta a aquests errors o al cost
de la publicació, pel qual des d’ERC-MES se sol·licitarà formalment la informació fins a
treure’n l’entrellat.

Comencem el mes de maig amb un record especial per la Dolors Bassa en el Dia
del treball. Dediquem la primera setmana del mes a la creació cultural amb una xerrada de l’Isona Passola per esprémer el potencial cinematogràfic de la ciutat i un matí
de debat amb professionals de la creació cultural terrassenca. L’educació, l’economia
social o la concreció de les nostres propostes per una ciutat més neta i sostenible són
alguns dels camps que ens porten més feina de despatx i reunions amb entitats i professionals de cada sector. Els treballs per la futura empresa de l’aigua i l’Observatori
ciutadà que l’haurà d’acompanyar continuen també. Participem novament activament
a la Fira Modernista i continuem reformulant la visió real de la ciutat que tenim parant
esment a les dades que ens arriben de la primera part de l’informe sobre segregació
o participant en el recompte de sense sostre. Des de les Joventuts Republicanes vehiculem una proposta per millorar el transport públic i es realitza una jornada de treball
de l’Assemblea de dones d’Esquerra Terrassa.
• 1 Maig Àgora Espai Groc - Empresonament simbòlic
		
Manifestació 1 de maig - Dia del treballador
• 2 Maig Xerrada Isona Passola Cinema a Terrassa (dins Jornada Cultura i creació
		
ERC-MES)
• 3 Maig Reunió d’organització jornada Cultura i Creació
		
Comissió organitzadora Ecofòrum
		
Comissió política de seguiment del Reglament d’Igualtat
		
Reunió del Grup Municipal
		
Debat Canal Terrassa
		
Acte 20è aniversari de la BCT
• 4 Maig Entrevista jornada Cultura i Creació - Programa El Submari
		
Dinar entitats andaluses de Terrassa a la Feria de Abril
• 5 Maig Jornada ERC-MES Cultura i Creació a Terrassa
		
Manifestació per unes pensions dignes
		Oficiar Casament
• 6 Maig Festa de la Santa Creu
• 7 Maig Executiva local
		
Concentració per unes pensions dignes
		
Presentació del llibre “Els altres catalans” (Organitza fundació Torre del Palau)
• 8 Maig Comissió permanent Formació Professional

		
• 9 Maig
		
		
		
		
		
		
		
• 10 Maig
		
		
		
• 11 Maig
		
		
		
• 12 Maig
		
• 13 Maig
		
• 14 Maig

Taula de Residus
Comissió Nomenclator
Comissió 8 de març
Reunió grup municipal
Pla local de seguretat
Consell de Serveis Socials
Acte presentació Informe “Invisibles 2017” - SOS Racisme
Reunió presentació Primera Diagnosi de l’estudi sobre escolarització a Terrassa
Acte Any Fabra - Conferència quim Torra “El ciutadà Pompeu Fabra - CET
Recepció Ajuntament Línia 22 per l’ascens a Divisió d’honor
Acte col·lectius feministes Terrassa - Lectura sentència de La Manada
(organització ADET)
Consell Municipal de Districte 5
Xerrada Renda Garantida de ciutadania
Reunió amb l’esplai Guadalhorce
Comissió especial de comptes
Reunió equip municipals 2019
Inici Fira Modernista “Anem a Plaça”
Fira Modernista - Parada ERC Casa del Poble
Manifestació Sufragistes - Participa Assemblea dones d’ERC Terrassa
Dinar Festa Galega - Irmandade O noso Lar
Cloenda Fira Modernista
Recompte Sense Sostre Terrassa

• 15 Maig Roda de premsa presentació
proposta Jovent Republicà
		
transport Festa Major
		
Reunió de valoració programes
		
de Solidaritat Aj. Terrassa
		
Reunió de treball grups oposició
		
Presentació del projecte marca de ciutat
		
Consell Municipal de Districte 1
Jornada ERC local preparació conferència nacional
Reunió amb Òmnium i ANC
• 17 Maig Grup de treball polític SAD
		
Comissió Informativa de Transparència
		
Reunió de treball interna sobre mercats municipals
		
Lliurament dels premis Cambra de Terrassa
		
Sectorial d’educació
• 18 Maig Festa Major de Sant Pere - Presentació nova Papallona
		
Sant Pere Sona
• 19 Maig 50 aniversari de l’Orfeó Joventut terrassenca
		
Representació solidària amb presos polítics “Tot assajant un clàssic” - Qollunaka

Nit dels museus
• 20 Maig Distrobada
Jornada de treball Assemblea de dones d’ERC Terrassa
		
Sessió formació ERC “Llenguatge amb perspectiva de gènere”
• 21 Maig Comissió Informativa de Territori
		
Homenatge a Carles Barba, cineasta amateur terrassenc
• 22 Maig Reunió aprovació del reglament Observatori de l’aigua - debat esmenes
		
Comissió informativa de Cultura
		
Reunió interna de treball àmbit de l’economia social i solidària
		
Executiva local
• 23 Maig Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic
		
150 aniversari Aureli Capmany - Inici Festa Major Ca n’Aurell
Consell Municipal del Districte 6
• 24 Maig Comissió Informativa de Drets Socials
		
Inauguració parc infantil El Patufet a Ca n’Aurell
		
Comissió informativa de Serveis Generals
Presentació del llibre escrits de J.M. Jarque “Escrits per una escolarització
		
equilibrada”
Final Waterpolo CN Terrassa - CN Atlètic Barceloneta

Ple ordinari 31 de maig
El grup municipal d’ERC-MES de Terrassa aprofita el Ple de maig
per reivindicar fer política. I ho demostra aprovant totes les iniciatives presentades, defensant les iniciatives ciutadanes i la llibertat
dels presos polítics, però també criticant les actituds populistes a
govern i oposició.
El mes de maig s’arriba al ple amb un intens treball previ per intentar enfortir des d’ERC-MES i tirar endavant aquelles propostes i iniciatives ciutadanes que s’hi presentaven, fossin pròpies o no. La proposta per millorar
el transport públic en Festa Major, impulsada per Jovent Republicà i que permetrà un
bus nocturn entre el jove, el centre i tota la ciutat, ja havia obtingut el suport unànime
fins i tot abans d’arribar al ple. Altres acords com les de l’Esplai Guadalhorce o la Marea
pensionista que vam vehicular al ple també han aconseguit un ampli suport.
En l’àmbit d’educació es va produir un interessant debat per la proposta feta a instàncies de mares i pares d’alumnes de la zona 2 d’escolarització a la ciutat. El problema:
les adscripcions entre primària i secundària. Una proposta que ERC-MES va treballar
abans del ple amb els proposants per, com va explicar Isaac Albert, “ens obliguem a
entomar qualsevol debat al ple per parlar d’educació i eliminar qualsevol possible discriminació entre alumnes”. Així, des d’ERC-MES es creu que no es pot generar falses
expectatives als pares i procurar que si adscrius una escola
a un institut hi hagi places suficients i treballant per la continuïtat del projecte educatiu. Això si, sense alarmismes, amb
un toc d’atenció a altres grups que pintaven un panorama
desolador: “La proposta ens permet millorar i treballar per
eliminar greuges entre l’alumnat. Ara, l’objectiu és millorar la
distribució de l’alumnat amb igualtat”.
Més tens va ser el debat en relació a equipaments i polítiques laborals, amb dues mostres de clara incongruència de
l’equip de govern. En equipaments, per aprovar una proposta amb Terrassa en Comú per prometre tirar endavant un
nou centre cívic al districte 3. Com va explicar Isaac Albert,
feia poca estona s’havia aprovat la proposta de l’esplai Guadalhorce per estudiar situar al mateix terreny, reservat per
educació, un equipament per a la infància i l’adolescència:
“Tenen un nou pla d’equipaments pendent de desenvolupar,

el terreny no es correspon, no tenen estudis contrastats i aproven promeses als veïns un mes després de
dir que farien un pàrquing amb Ciudadanos al mateix
solar”. Una iniciativa electoralista que, segons ERCMES, caldrà veure si es fa.
També electoralisme en la proposta de Ciudadanos
sobre el programa Treball als Barris. Una iniciativa
que ni govern ni C’s semblaven saber com funcionava el programa ni que requeria un treball previ per
proposar que s’ampliés. Això si, indicant a la iniciativa
uns barris determinats que, segons ERC-MES “semblen correspondre’s més a
les seves expectatives electorals que a les necessitats del veïnat”. En aquest cas, però,
les crítiques realitzades per Isaac Albert al ple van permetre modificar la proposta
perquè aquesta iniciativa d’ocupació es pugui desenvolupar correctament a la ciutat.
Finalment, el debat sobre drets i llibertats va tornar a ser protagonista del Ple.
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar per acord el seu suport als professionals de
l’IES Montserrat Roig qüestionats pel Ministerio d’Educació sobre acusacions buides
d’adoctrinament. Ara, el debat al Ple es va produir amb l’aprovació de la iniciativa per
demanar l’alliberament dels presos polítics. Totes dues propostes es van aprovar però,
un cop més, davant la correcta però tèbia resposta del govern socialista a l’hora de
reclamar la llibertat dels presos polítics. Resumint: no ens agrada que estiguin presos
però no són presos polítics. Un plantejament que, des de les
files d’ERC-MES, el regidor Carles Caballero va decidir respondre recordant que, tard o d’hora, el cas arribarà a la justícia internacional “i quan hi arribi es confirmarà el que tothom
veu menys la justícia espanyola: que no pots acusar algú de
violència quan no n’hi ha hagut. Que no et pots inventar delictes per empresonar persones per les seves idees”
També, en aquest debat, un apunt al torn de precs i preguntes on el portaveu d’ERC-Mes, Isaac Albert, va preguntar
directament a l’alcalde per la seva invitació a la ciutadania a
expressar les seves idees polítiques en la intimitat. De forma
directa, Isaac Albert va plantejar “Digui’m, per vostè que ens
posem aquest llaç groc per demanar la llibertat dels presos
polítics és llibertat d’expressió sí o no? Què hi hagi gent que
ens vulgui obligar a treure’l de la solapa o de la finestra del
nostre grup municipal és repressió sí o no?”

I ARA QUÈ?
Comença el compte enrere. Hem treballat durant tres anys per trenar des de dins
l’Ajuntament les bases sòlides d’un projecte que respongui a la necessitat d’un canvi
polític a la ciutat de Terrassa. S’ha treballat activament dins i fora el consistori per
construir els fonaments que facin aquest canvi possible i ara toca la darrera embranzida per aconseguir transmetre aquest projecte a la ciutadania perquè se sumi en una
nova etapa pel nostre municipi.
El resultat de les eleccions municipals de 2015 ens va donar l’oportunitat de començar
a fer  realitat un projecte. Una visió de la política municipal nascuda de la confluència
d’idees, talent i objectius de tot l’àmbit progressista i independentista dins la nostra
ciutat. Persones que creiem que Terrassa és una ciutat que té el potencial i el talent
per sortir de l’atzucac on ens va posar la crisi i situar la nostra ciutat en el lloc que es
mereix com una de les ciutats més importants del país.
Durant els darrers tres anys hem treballat intensament des de dins el consistori per
reforçar els fonaments d’aquest projecte mentre, des de fora, s’ha ampliat l’equip de
persones i hem millorat l’organització per ser més i millors, per no deixar cap espai
d’acció ni cap àmbit de la ciutat sense resposta.
Sempre hem dit que creure en Terrassa és fàcil. I treballar per Terrassa i la seva gent
és una obligació que no defugirem. Tots els projectes engegats durant aquests tres
anys de legislatura seguiran actius per fer-los plenament viables i els reptes de futur, tan grans com l’èxit de la nova empresa pública d’aigua de Terrassa, el futur de
TMESA, la segregació escolar, les polítiques d’inclusió o la gestió i millora del servei
d’ECO-EQUIP, seran tractats des del grup municipal d’ERC-MES  des del treball diari
per obtenir els millors resultats per la ciutadania.

Hem treballat des de dins i fora el consistori per portar el canvi polític a Terrassa i ho
continuarem fent sota una màxima: Terrassa no perdrà cap més oportunitat.

MES - MOVIMENT D’ESQUERRES

