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Bona tarda,

Gràcies per la vostra presència a aquesta conferència. Aquesta és 
una conferència política, una reflexió sobre el present i el futur de 
la ciutat de Terrassa. 

Aquest és un exercici que crec, modestament, important. El fet de 
pensar, reflexionar i escriure sobre la ciutat no és un fet menor. 
Tothom qui en un moment donat reflexiona i escriu pensant en 
la ciutat fa que la ciutat, indirectament, estigui viva, desperta, es 
mogui i es transformi.

En política, segurament no només en política, tenim el costum de 
parlar molt del futur, parlem de la ciutat del demà o la Terrassa del 
2030. Una vegada, una persona que en sap em va dir “m’agrada 
molt això que expliques del futur, quan arribi el futur ja et votaré”. 
Moltes vegades, massa, perdem de vista que vivim en el present i 
que el futur no es pronostica, ni es promet, es construeix dia a dia 
entre tots i totes.

Vull expressar quina és la nostra política, la nostra visió de la ciu-
tat i del món local. Segurament no tot està per fer, i segurament 
no tot és possible, però mantenim l’objectiu de fer realitat, si no 
tots, alguns dels desitjos i de les il·lusions que ens han portat fins 
aquí. 

Terrassa té davant seu el repte de generar una nova visió 
col·lectiva, una nova política per a la ciutat.





“No vivim una època de canvi,
estem vivint un canvi d’època”

Diuen que el segle XXI és el segle de les ciutats. Cada ciutat és una 
realitat única, però més enllà de les enormes diferències que podem 
trobar, totes comparteixen nous i vells problemes que seran decisius 
en els propers anys. Si no hi ha solucions, si no busquem respostes 
a temes com la desigualtat, l’accés a l’habitatge, l’urbanisme, el canvi 
climàtic, la transició energètica, els creixements, el capitalisme finan-
cer, el transport i la mobilitat, el control de les dades, l’envelliment de 
la població o la seguretat, les grans ciutats del món acabaran sent 
totalment insostenibles.

Les èpoques de canvis globals, comporten canvis estructurals en 
la política, en l’economia i en la societat. Definir, en un moment de 
crisi o de transició, un model o una visió de futur per a les nostres 
ciutats significa identificar els principals elements en què s’assenta-
ran 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 del futur només és imaginable a partir 
de la ciutat present, 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. Podem prometre i desit-
jar moltes coses, però el que avui tenim i veiem ens previsualitza el 
que tindrem i veurem demà. 

En aquest sentit, la política urbana és una expressió del present, és 
el que fa que les ciutats siguin el que són, donant forma i sentit a 
aquest present. L’espai es transforma gràcies a les pràctiques dels 
seus habitants i del sentit que donem a aquestes pràctiques, alhora 
que les pràctiques dels individus estan marcades per l’espai on viuen 
i se socialitzen.

Sí! Això va de projectes, va de lideratges, de nous pactes i de 
l’aparició i consolidació de nous talents socials, culturals i econò-
mics. Ara bé, si defensem un canvi en les polítiques locals, i nosaltres 
el defensem, el primer que hem de fer és tenir clar els factors claus 
de transformació de més importància en el present i el futur de la 
ciutat de Terrassa.
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1. La importància de les regions urbanes

El primer factor és la importància de les regions urbanes, la impor-
tància del territori. El futur de les ciutats està en el que passa dins 
de la ciutat i també, i especialment, en els espais que hi ha entre 
les ciutats, en la gestió del territori i en com aquest es relaciona 
amb altres territoris. En un món de ciutats, els fluxos que intercon-
necten els territoris es produeixen, distribueixen i consumeixen a les 
ciutats. Les ciutats adquireixen més valor pel seu atractiu com a llocs 
d’innovació i generació d’aquests fluxos. En aquest sentit, cada ciutat 
ha de saber definir la seva singularitat i el seu paper específic.

En el cas de Terrassa, i no només de Terrassa, aquest és un debat 
complex que ens posa sobre la taula com ens hem d’organitzar i 
quin model de governança entre els diferents municipis de la sego-
na corona metropolitana hem de tenir. Al mateix temps, fa evident 
un debat prioritari: com ens hem de relacionar amb l’Àrea Metropo-
litana i la ciutat de Barcelona.

És evident que la relació amb Barcelona i amb l’Àrea Metropoli-
tana requereix de pactes i de coordinació territorial. Sembla prou 
clar, també, que aquest país no es pot governar amb una vegueria 
de més de 5 milions d’habitants, i que l’aposta per una Àrea Metro-
politana de Barcelona ampliada no només no donaria resposta a les 
necessitats que tenim plantejades, fent-la igualment ingovernable, 
sinó que crearia un contrapoder al Govern del país que nosaltres no 
compartim.

Però de què estem parlant? Terrassa és una ciutat que en 60 anys 
pràcticament ha multiplicat per quatre la seva població. Aquest crei-
xement no ha estat constant, sinó que s’ha produït en onades difícils 
de digerir. El 1950 Terrassa tenia 58.000 habitants; el 1970, 138.000; 
el 1990, 160.000, i a gener de 2018, prop de 219.000 habitants. Un 
terme municipal gran, un territori ben comunicat, una situació geo-
gràfica envejable -porta d’entrada a l’Àrea Metropolitana i a la capital 
del país, pel sud; porta d’entrada a la Catalunya central, pel Nord-
, una comarca, el Vallès, cridada a ser, de fet ja ho és, una de les 
comarques més habitades del país, amb una forta pressió urbana i 
industrial, han facilitat els creixements, però també els va facilitar una 
clara voluntat política de convertir Terrassa en la segona ciutat de 
Catalunya en nombre d’habitants, confonent clarament creixement 
urbanístic i demogràfic amb un augment del benestar i una millora 
de la qualitat de vida.
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Segurament aquesta ràpida reflexió històrica ens pot explicar per 
què la Terrassa “oficial”, tot i la proximitat amb una capital com Bar-
celona i malgrat la influència que aquesta exerceix, és una ciutat 
amb vida “pròpia”. És cert també, que la pressió econòmica, urbanís-
tica i cultural que exerceix la presència de Barcelona es fa evident i 
efectiva en la transformació que pateix la capital catalana amb mo-
tiu dels Jocs Olímpics de 1992. Una transformació que traspassa les 
fronteres de la ciutat de Barcelona, impactant d’una forma evident 
en tota la regió urbana i transformant també la ciutat de Terrassa.

Terrassa no és ni ha estat mai un simple apèndix de Barcelona. 
Aquesta afirmació no és mirada curta, ni mirar-se el melic, ni “na-
cionalisme terrassenc”; és una evidència que s’entén observant la 
realitat de Terrassa i del seu territori.

L’aglomeració urbana a la qual pertany Terrassa actua com a nus 
d’enllaç de la regió urbana de Barcelona. En realitat és tot aquest arc 
metropolità, format per ciutats com Terrassa, Sabadell, Granollers o 
Martorell, el que és molt més que el pati del darrera de Barcelona. 
Aquest territori és la fàbrica de Catalunya, un autèntic motor 
del país. Per aquí han passat i passen totes les infraestructures que 
articulen el país: carreteres, autopistes, ferrocarrils i també les xar-
xes d’abastament d’aigua, de gas i d’electricitat. Tot Catalunya és 
accessible des d’aquest territori. El port i l’aeroport de Barcelona són 
portes metropolitanes que donen accés a fluxos a aquest territori i 
d’aquest territori a tot el país i a Europa.

Per tot això, és evident que quan parlem d’aquest arc metropolità de 
Barcelona estem parlant d’una subregió urbana amb identitat prò-
pia i amb gran influència en el territori. Un territori com a objectiu 
estratègic en si mateix, que genera projecte compartit més enllà 
de les ciutats que el componen i de la regió a la qual pertanyen. 
Un grup de ciutats, cadascuna amb el seu sistema territorial bastant 
definit, amb una forta identitat i personalitat dins de la regió urbana 
de Barcelona, i que actuen com a motor en temes d’indústria, tecno-
logia, comunicacions i medi ambient. La convivència d’una subregió 
amb projecte i vida pròpia dins de la regió urbana de Barcelona no 
és fàcil. Els desafiaments d’una de les grans regions europees, amb 5 
milions d’habitants -dels quals els principals municipis de la segona 
corona metropolitana tenen una població conjunta que supera els 
700.000-, amb diferents sistemes territorials i diferents aglomeraci-
ons urbanes, són molts i complicats, però compartits.
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En un territori desequilibrat gairebé per definició des del punt de 
vista demogràfic i econòmic, analitzar problemàtiques comunes 
derivades de la implantació d’infraestructures, del desenvolupament 
dels serveis, de l’evolució socioeconòmica dels sistemes urbans de 
les ciutats relacionats amb el desenvolupament de la regió urbana 
de Barcelona és un objectiu i una necessitat evident.

Parlem-ne. Sense prejudicis ni apriorismes. Fem-ho primer a casa, a 
Terrassa. Tots i totes, de forma oberta i transversal. Parlant de mo-
bilitat i d’infraestructures, sí, però amb la necessitat de planificar 
una mobilitat més segura i amb l’accessibilitat més universal. Una 
mobilitat més sostenible i amb unes externalitats menors. Planificant 
de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema 
de transport del territori.

Parlant també de la protecció dels espais oberts, en un territori 
amb una pressió urbanística, industrial i social elevada, que devora 
els espais naturals a un ritme vertiginós. És necessari i indispensable 
seguir treballant en l’objectiu de protegir i conservar els elements 
que formen part del patrimoni natural, cultural i històric de les ciu-
tats. Elements que generen sentiment de pertinença a un territori i 
una millora del benestar individual i col·lectiu.

Parlant de la vulnerabilitat i l’exclusió social d’un territori amb 
percentatges d’exclusió social i pobresa alarmants. Necessitem pla-
nificar, dissenyar i coordinar iniciatives i accions d’intervenció social 
que permetin detectar i reduir els factors d’exclusió i vulnerabilitat 
social en el territori. Amb l’objectiu principal d’aconseguir una ma-
jor inclusió social, a partir d’un treball integral, transversal i en xar-
xa. I això no és un debat cap a dins de les ciutats, sinó que té una 
escala territorial important. El problema és transversal i global i les 
actuacions també ho han de ser. L’exclusió residencial a Barcelona 
o a d’altres ciutats, per exemple,  reverteix en una redistribució de la 
població en municipis on es pot veure incrementada la vulnerabilitat, 
alhora que es crea de forma perillosa la possibilitat de reconfiguració 
del territori entre poblacions segregadores per raó de renda. I Ter-
rassa n’és un exemple.

Parlant de democratitzar les ciutats. És un desafiament més 
general, però crec que el més important i compartit per totes les 
ciutats. Necessitem de manera urgent que la ciutadania recuperi la 
confiança en el domini públic a la ciutat i això implica recuperar el 
control públic de les decisions que més ens afecten. Passa per noves 
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polítiques públiques que donin resposta a les noves necessitats i 
realitats territorials.

Aquests desafiaments i d’altres són estratègics en la construcció 
present i futura de la ciutat i del territori. Això no depèn només del 
govern de torn. És indispensable que analitzem, reflexionem i deba-
tem de forma conjunta, transversal i transparent des d’espais polítics 
i socials el futur del territori del Vallès i, per definició, de la ciutat de 
Terrassa.

2. L’economia del coneixement

El segon factor important és el predomini de l’economia del coneixe-
ment, 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 afegit. Un economia més so-
cial i cooperativa que garanteixi treball de qualitat. 

En aquest tipus d’economia les empreses i entitats socials necessi-
ten centrar-se en el que els és propi per així poder innovar. I per a 
això necessiten un entorn d’empreses i institucions de qualitat on 
puguin col·laborar i rebre els béns i serveis que necessiten per co-
operar.

En aquest sentit, les principals ciutats, i el país, fem del desenvolupa-
ment econòmic, de la creació d’ocupació i de la competitivitat terri-
torial i econòmica el centre de les nostres polítiques i estratègies per 
portar inversions i noves empreses al territori, intentant crear grups 
d’alta tecnologia i intentant atraure talent.  Sabem, millor dit, hauríem 
de saber, que el creixement present, però especialment el futur, 
se’ns farà visible en l’augment de les desigualtats i la política no 
en pot ser un simple espectador. 

És per això que el canvi de paradigma en la forma de pensar el 
desenvolupament econòmic, lluny de la competitivitat i del creixe-
ment, ha de dur la política local, també la nacional, cap a la recerca 
d’una prosperitat més inclusiva. 

Per fer-ho possible, per generar ocupació i prosperitat econòmica 
per a tothom, ens hem de marcar objectius a llarg i a curt termini. 
Mentre que els objectius a llarg termini ens asseguren que la ciutat 
se centra en el creixement econòmic més permanent, els objectius a 
curt termini ens ajuden a controlar el nostre progrés al llarg del camí. 
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Hem de fer un esforç important en posar els nostres ulls en “créixer 
des de dins” en contraposició a la contractació d’empreses d’altres 
llocs. Això s’ha de fer mitjançant la identificació de les indústries clau 
i amplificant el seu efecte sobre l’economia local en comptes d’in-
tentar imitar o, el que és pitjor, competir amb estratègies econòmi-
ques d’altres ciutats que no ens porten enlloc. Ens hem de centrar 
en impulsar la nostra economia també a través del comerç i hem de 
donar prioritat a la inversió en recursos humans i habilitats. De fet, 
està demostrat que una mà d’obra amb talent és la clau per impul-
sar la innovació i l’avantatge econòmic posterior. Això s’aconsegueix 
mitjançant una combinació de formació permanent de la força de 
treball i d’inversió de les empreses en els seus treballadors amb els 
salaris més baixos.

És més que evident que Terrassa necessita recuperar el seu 
atractiu econòmic i financer,  però alhora potenciar altres fac-
tors diferenciadors que la situïn com a ciutat del segle XXI: una 
ciutat propera a la ciutadania, amb serveis de qualitat, amb 
equipaments de benestar, neta, amb cultura, amb oci, etc.

Aquest nou model ha de pivotar en la qualitat de les empreses de la 
ciutat i no en la precarietat laboral. El camí passa per potenciar el ta-
lent dels treballadors i treballadores per tal de poder donar resposta 
als projectes d’emprenedoria i als requeriments de les empreses de 
la ciutat. L’ocupabilitat és essencial en aquest procés global de re-
llançar la ciutat, però, per això, cal especialització i formació de quali-
tat. En Xavier Marcet, no fa pas gaires dies, parlava de crear l’Agència 
del Talent emprenedor.

En definitiva, a nivell local hi ha una clara necessitat de canvi-
ar la lògica de les polítiques econòmiques del “creixement pel 
creixement” per un model més complex però més centrat en la 
prosperitat compartida i inclusiva. 

3. Sostenibilitat

El tercer element és la sostenibilitat. La lluita per un desenvolupa-
ment 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 a 
les grans ciutats.

La transició energètica i el xoc climàtic són dues qüestions claus. 
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Per passar del discurs als fets és indispensable que Terrassa disposi 
d’una planificació estratègica que posi al centre la qüestió climàtica i 
energètica. Necessitem reduir el consum energètic de la ciutat i, per 
tant, també el seu impacte climàtic a través dels sistemes d’ordena-
ció i ús. És a dir, de l’urbanisme. 

Hem d’avançar en la substitució dels combustibles fòssils per ener-
gies renovables. Un element que en molts casos també ens perme-
trà reduir l’actual situació de dependència, així com impulsar el que 
s’anomenen “ecoeficiències passives” a través de la mobilitat soste-
nible -millorant el transport públic i potenciant la bicicleta o els des-
plaçaments a peu-, o apostant per una edificació bioclimàtica que 
generi el mínim consum possible. 

És evident que la lluita contra el canvi climàtic no es pot fer sen-
se les ciutats. Factors com el transport, el tipus de desenvolupa-
ment urbà, la gestió dels residus o el consum energètic dels edificis 
condicionen el nivell d’emissions de les nostres ciutats. 

Terrassa ha fet feina en aquest sentit, però estem lluny, molt 
lluny, dels objectius marcats i hem de continuar treballant. Ens 
hi va la salut i ens hi va el futur de la ciutat. Als peus del parc 
natural de Sant Llorenç, als peus de la Mola, Terrassa hauria de 
ser un dels referents en polítiques de sostenibilitat i de lluita 
contra el canvi climàtic.

4. El capital cultural i educatiu

El quart factor és el capital cultural i educatiu. L’educació i la cultura 
com a eina central de construcció democràtica de la ciutat. En una 
societat del coneixement un dels factors clau és la disposició del ta-
lent per a la creativitat i la innovació. I la creativitat i la innovació 
sorgeixen de la densitat de les interaccions entre les persones a 
la ciutat; i tenim un problema.

El mes de juliol del 2016 un informe de la Sindicatura de greuges de 
Catalunya convertia en notícia una realitat coneguda i no abordada 
de la nostra ciutat: Terrassa és el municipi amb un índex més elevat 
de segregació escolar al país. Ens cal començar a definir propostes 
que superin les solucions puntuals. 

La situació a la nostra ciutat en l’àmbit educatiu demana de pro-
postes concretes immediates per la seva ràpida implementació. 
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El canvi de tarannà al Departament d’Educació de la Generalitat en 
aquest aspecte, obrint-se  a la creació dels Instituts-escola, que són 
centres educatius públics que permeten la integració en un sol cen-
tre dels nivells d’educació infantil, primària i secundària com fa l’esco-
la concertada, per combatre l’abandonament escolar, demostra que 
ha arribat el moment de ser proactius.

Som la tercera ciutat del país en població, tenim un problema on 
ens hi juguem el futur de la ciutat i Terrassa ha de ser considerada 
com a zona d’actuació prioritària en matèria d’educació. No es tracta 
d’exigir, es tracta de constatar que ho demana una ciutat com-
promesa.

I això també implica demostrar-ho des de l’Ajuntament situant l’edu-
cació en un rol de màxima importància en el desenvolupament del 
projecte de ciutat. 

Hi ha d’haver un treball continu d’una Comissió política d’educació, 
que actualment no existeix, i s’hauria de situar la regidoria d’Educa-
ció en una posició transversal, des d’on transmetre i convèncer de la 
importància que se li atorga a l’educació.

Hem de treballar per fer una aposta clara pels Instituts-escola 
com a solució de present i de futur. Tenim centres educatius de 
primària  a la ciutat de diferent tipologia però amb projectes edu-
catius de solvència i èxit contrastat com per demanar desenvolupar 
un projecte inicial d’implementació d’Instituts-escola. Això implica 
transmetre una doble vessant de valor on incidir. 

En primer terme, la de valorar i actuar en l’extensió d’aquells pro-
jectes en centres d’alta complexitat on s’ha aconseguit assolir l’èxit 
educatiu del seu alumnat per capitalitzar-lo en una continuïtat a la 
secundària que asseguri una finalització de l’educació obligatòria 
amb les màximes garanties d’èxit. No vull posar exemples concrets, 
però a la ciutat hi ha centres educatius d’alta complexitat amb re-
sultats educatius exitosos que necessiten continuïtat a secundària. 
Una mesura que, alhora, atorga una valorització del centre a l’hora 
de presentar-se a les famílies, superant l’estigma que pot suposar 
un alt índex de segregació a l’escollir-lo com a primera opció per als 
fills i filles.

En segon terme, fer de l’Institut-escola un model d’èxit també supo-
sa analitzar i apostar per aquells centres on s’ha aconseguit mante-
nir els percentatges d’alumnes amb necessitats educatives especials 
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(NEE) sota uns paràmetres raonables i consolidar projectes educa-
tius públics de solvència contrastada. Projectes, altra vegada, que 
poden mantenir l’èxit educatiu a tota l’educació obligatòria i reduir 
la pressió en la demanda a secundària. En aquests casos també cal 
valorar un factor annex: si bé en secundària ja incrementen les ràtios, 
s’ha d’establir la possibilitat d’afegir noves línies en aquesta segona 
etapa d’escolarització. Així, l’Institut-escola no només esdevé model i 
consolidació d’un centre existent, sinó també port d’acollida d’alum-
nes d’altres escoles amb situacions més complexes. 

Tampoc no podem obviar que cal abordar amb diàleg i amb deter-
minació el camí perquè l’escola concertada a la ciutat accepti el seu 
rol de servei públic i assumeixi la realitat social, tota, de la ciutat.

Finalment, hem d’apostar per l’entorn i la revalorització dels 
centres educatius com a pol comunitari. Cal posar tots els esfor-
ços per engegar d’una vegada per totes el programa de patis oberts 
a tots els districtes de la ciutat, plans comunitaris d’entorn liderats 
per l’Ajuntament on l’escola tingui un paper protagonista, un liderat-
ge en el territori, en l’entorn i en el barri. 

Quan parlem de projecte educatiu de ciutat, quan parlem d’edu-
cació i d’escoles, no parlem d’edificis ni de totxo, ni només del 
que passa dins les aules. Parlem d’educació a temps complet, de 
l’etapa de 0-3 anys, sí, de primària i de secundària, també, de la uni-
versitat i de la FP, sens dubte. Però parlem també dels patis oberts; 
parlem de l’educació en el lleure, dels esplais diaris, de l’educació 
musical, de l’educació d’adults, de l’escola d’arts i oficis... Parlem d’un 
treball conjunt entre veïns, veïnes, equips directius, AMPAs i admi-
nistració per generar projecte, programes comunitaris que traspas-
sin les parets de l’escola i impactin a la ciutat.

Això no va de qui té la competència, va de les polítiques que 
necessites i vols fer. Això no va de competències, va de política, 
de projecte i de lideratge.

L’educació no és el futur de la ciutat. És el present. Ens ho hem 
de creure i l’hem de convertir en una prioritat. 

Hem 
d’apostar per 

l’entorn i la 
revalorització 

dels centres 
educatius 
com a pol 

comunitari.

L’educació no 
és el futur de 

la ciutat. És el 
present. Ens 

ho hem de 
creure i l’hem 

de convertir 
en una 

prioritat. 



5. La governança

El cinquè factor és la governança. Terrassa necessita enfortir una 
nova forma de governar. El govern de la ciutat no és només res-
ponsable de la provisió d’uns recursos, sinó que representa la ciutat 
i l’interès general de la ciutadania, els interessos legítims dels dife-
rents sectors socials i és el responsable de desenvolupar estratègi-
es i projectes compartits que articulin recursos públics i privats que 
impliquin el conjunt de la ciutadania en fer ciutat. Un dels reptes de 
Terrassa és construir una nova forma d’institució pública basa-
da en el compromís entre institució i ciutadania.

La ciutat necessita una organització més funcional, més adaptada al 
moment actual, que simplifiqui els mecanismes de coordinació, que 
potenciï la transversalitat i ens acosti a allò que necessiten la ciuta-
dania: una administració amb un alt nivell de professionalització, 
impermeable a les relacions de caràcter clientelar, i proveïdora 
de béns, serveis i projectes emanats de processos de planifica-
ció estratègica i de participació ciutadana ben informada.

En el segle XXI no té sentit mantenir serveis estancs que compar-
timenten les polítiques i la societat. L’organització municipal que té 
Terrassa i, cal dir-ho, la majoria de ciutats, no dona resposta a les 
necessitats actuals. És necessari organitzar-se diferent i millor. I 
no parlo d’una simple qüestió d’eficiència i eficàcia, que també, parlo 
de fer un pas important perquè les persones electes recuperin la 
seva funció d’interlocutors de la ciutadania, d’antenes de detecció de 
noves problemàtiques i necessitats, de constructors de futurs possi-
bles, d’agents de canvi social, i no seguir defensant polítiques estan-
ques i segmentàries nascudes del mateix servei. Menys serveis, més 
transversalitat; més política, menys despatx.

Necessitem d’una vegada per totes obrir la porta a la ciutat del segle 
XXI, amb una gestió de la complexitat, amb polítiques d’anticipació, 
amb capacitat d’anàlisi i un nou escenari que ens porti a una nova 
agenda de govern que ens fa indispensable un nou model d’acos-
tar-se a la realitat, un nou model de construir la ciutat. En definitiva, 
necessitem una proposta d’actuació integral, transversal, coordina-
da, oberta, participada i consensuada; un conjunt de programes i 
d’actuacions que tenen com a objectiu la normalització de la presta-
ció de serveis, la cohesió social i la convivència, des de la concertació 
i el consens social i polític per construir la Terrassa del segle XXI.

El món local es polititza i supera els rols clàssics establerts de la go-
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vernança municipal, tant en la vella versió burocràtica del govern, 
el «vuelva usted mañana», com en la més recent versió gerencial, el 
«govern gestoria». La superació d’aquestes funcions tradicionals es 
fa evident en l’ampliació i la complexitat de les agendes locals i en 
el desenvolupament de noves estratègies. Terrassa té davant seu 
el repte de generar una nova visió col·lectiva, una nova política 
per a la ciutat.

En aquest sentit, hem de treballar per articular aquests nous pro-
cessos de govern local i com superem els estils que, tot i que co-
mencen a ser història, encara segueixen presents en molts dels 
nostres municipis i que es caracteritzen per tendir a ser monopo-
listes (“ho controlem tot”), autosuficients (“no necessitem ningú”) 
i jeràrquics (“aquí mano jo”). Terrassa necessita avançar i treba-
llar des d’un govern en xarxa i un govern relacional. 

Sabem que l’organització políticoadministrativa del país, oficialment, 
gira entorn de les competències atorgades i dels recursos assignats. 
Però, per entendre’ns, el més important no és qui té la competèn-
cia i la responsabilitat, sinó la política que es pretén impulsar i 
els objectius que aquesta persegueix. Al voltant d’aquesta política, 
els diferents actors i instàncies governamentals han de compartir 
responsabilitats, funcions i recursos. La clau, però, és la política! No 
competim perquè se’ns assignin determinades responsabilitats, sinó 
per compartir i col·laborar en la consecució de determinats objectius. 

En aquest sentit, el món local ha d’entrar en àmbits on fins ara 
no havia entrat ni hi participava, construint, per exemple, resi-
dències o participant en la construcció d’escoles.

Noves necessitats i noves complexitats socials que ens dibuixen un 
escenari que no té res a veure amb el que hem anat treballant fins ara.

6. La cohesió social

Tot això no és possible sense el sisè factor clau, la cohesió social, 
entesa com la capacitat d’organització i d’acció de la ciutat per res-
pondre col·lectivament i de manera compartida als reptes que tenim 
plantejats. La cohesió social, per tant, no s’entén com un resultat del 
desenvolupament econòmic, sinó com una condició necessària per a 
aquest. Que la millor política social és crear llocs de treball? D’acord. 
Diguem-ho diferent, la millor política econòmica és la lluita contra la 
pobresa i contra l’exclusió, i a favor de la cohesió social.
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Tenim una realitat que ens posa davant del mirall. Fins no fa pas 
gaires anys la nostra vida girava sobre dos pilars bàsics: la feina i 
l’habitatge. La feina sabem que ha perdut, per una part important 
de la societat, la seva capacitat d’ascensor social. Tenir feina ja no 
és sinònim d’estabilitat econòmica. Això és el que coneixem com 
a precarietat. I la feina té una relació directa per poder accedir 
i mantenir un habitatge, i això és el que coneixem com a emer-
gència habitacional. A Terrassa tenim un 40% de la població en risc 
d’exclusió social i la mesa d’emergències d’habitatge saturada.

És indispensable una nova forma d’acostar-se a la realitat social 
de la ciutat de Terrassa. És més que evident que cal gestionar el 
present, el dia a dia, donar resposta a la immediatesa, però al mateix 
temps cal tenir la capacitat de construir un futur diferent i millor per 
a tots i totes. Per això fem política. 

En els últims anys, les societats occidentals han canviat profunda-
ment. Evidentment, la terrassenca també. Des del punt de vista de la 
sociologia i, en concret, de l’exclusió social, interessen especialment 
dos tipus de canvi social, que anomenem de tipus “social” i de tipus 
“legislatiu”.

Els canvis de tipus social són aquells que es produeixen per dinàmi-
ques de la mateixa societat. En aquest grup hi trobaríem els canvis 
en la composició familiar, l’envelliment de la població, l’augment de 
l’edat d’emancipació, l’augment de l’individualisme, la interconnexió 
global, el canvi de valors, etc.

En el segon grup hi trobem aquelles transformacions que han sorgit 
arran de canvis legislatius, econòmics i/o productius impulsats per 
institucions públiques o privades. La precarització del treball i l’ocu-
pació, la pèrdua de protecció laboral, la progressiva debilitació de 
l’estat del benestar, l’augment dels preus i la disminució dels salaris 
reals, la pèrdua de llibertats democràtiques, el difícil accés a l’habitat-
ge, l’augment de les desigualtats socials, etc.

És cert que aquesta ordenació és arriscada perquè simplifica, si es 
pot dir així, la realitat, però és una eina útil per entendre la societat 
i les seves dinàmiques. Aquesta classificació ens evidencia que 
tant la pobresa com l’exclusió social no són resultat de fenòmens 
naturals contra els quals no es pot fer res, i ens remarca que les 
situacions d’exclusió i pobresa responen a causes identificables 
que es poden combatre i revertir.
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Dit això, quan parlem de pobresa estem parlant de manca de re-
cursos econòmics, però quan parlem d’exclusió, parlem sobre que 
una persona queda fora d’alguna de les esferes que es consideren 
importants per al desenvolupament d’una vida autònoma i digna. 
Aquest canvi, que suposa el pas del concepte pobresa al d’ex-
clusió social, ha transformat profundament l’enfocament, les 
metodologies i l’aprehensió de la realitat i de les polítiques de 
benestar.

El caràcter transversal de l’exclusió fa que les actuacions dels serveis 
socials s’hagin de planificar de forma integral. És a dir, les polítiques 
socials no poden ser focalitzades en un sol dels factors d’exclusió, ja 
que les situacions de vulnerabilitat  vénen definides per més d’un 
dels factors, amb diferents combinacions, itineraris i forces.

Les polítiques socials assistencialistes, molt presents encara -mas-
sa-, són el passat perquè ja no donen resposta a aquestes situaci-
ons, que requereixen d’uns canvis molt més profunds en la nostra 
estructura social, econòmica i productiva. És per això que la lluita 
contra l’exclusió social ha de comportar canvis en la mateixa mane-
ra de governar i en les relacions tradicionals que es donen dins les 
administracions i entre aquestes. La lluita contra l’exclusió implica 
noves formes de fer política: el treball transversal i integral, la 
participació ciutadana i el treball en xarxa, les polítiques proac-
tives i de fort impacte social i estructural, les polítiques d’orien-
tació universalista, etc.

Totes aquestes són les noves formes de fer política necessàries per 
lluitar contra l’exclusió social i la consecució d’una societat igualitària, 
justa i sense individus que se’n quedin al marge. Tan evident i tan 
lluny de la realitat terrassenca.

Aquests sis elements de transformació estructural -la construcció 
del territori, l’economia del coneixement, la sostenibilitat, la cultura i 
l’educació, un nou model de governança i la cohesió social-, segura-
ment entre d’altres, han de constituir l’agenda pública de Terrassa en 
els propers anys. No tots els problemes socials acaben sent pro-
blemes 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 no existeix. Fa més de 8 anys que no 
tenim una agenda pública coneguda, parlada, negociada ni con-
sensuada. La ciutadania no sap cap on va la ciutat i això vol dir 
que la ciutat no va enlloc. Primer la crisi, després la incapacitat i la 
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ineficiència dels governs de liderar una sortida de la crisi  ha segres-
tat l’agenda pública. 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. Necessitem nous pactes, nous lide-
ratges i nous talents.

Un apunt final. Per nosaltres el país i la ciutat son dues cares 
d’una mateixa moneda. No hi ha debat. No hi ha ciutat sense 
país, i no hi ha país sense ciutat. Quan parlem de República, par-
lem de més llibertat i de més democràcia, sens dubte. Però, sobre-
tot, parlem de més cultura, de més educació, de més cohesió social, 
d’una economia més social i més cooperativa, etc. La República neix 
des del territori, des de la proximitat, des de la capacitat de construir 
un projecte ciutadà que interpel·li a tothom.

Acabo. Ho vull fer amb una crida a la corresponsabilitat de tots i 
totes en la construcció de la ciutat. La gestió dels recursos públics, 
del diner públic, passa per una gestió eficient, eficaç i transparent 
d’aquests recursos, i per explicar quines decisions prenem des de la 
política, i perquè les prenem. Els polítics i les polítiques no sempre 
l’encertem, no sempre podem fer content a tothom. És impossible 
per definició. Però si que hauríem de ser capaços d’explicar el que 
fem i perquè ho fem. La interpretació que fem polítiques i polítics de 
les necessitats i les respostes que hi donem és el que ens fa, o ens 
hauria de fer, diferents entre nosaltres, i permet al ciutadà situar-se 
davant la política i les persones que la fan. 

La ciutadania, la societat civil, que històricament ha liderat la con-
secució de drets socials bàsics, ha tingut i té un paper vital en la 
construcció de les nostres ciutats i del nostre país. Però no no-
més des de la reivindicació, necessària i indispensable, sinó també 
en la pedagogia, en la capacitat de saber explicar als seus conciu-
tadans les noves realitats. En la convivència, objectiu principal pel 
qual hauríem de treballar tots i totes, i en la generositat, per dei-
xar de banda l’egoisme i l’individualisme que augmenten de forma 
transversal a la nostra societat i que acaben condicionant, també, la 
política, fins i tot en forma de candidatures. 

La política, i l’acció política, no està al servei dels interessos indivi-
duals de la ciutadania, sinó dels col·lectius. En l’acció de govern, cal 
tenir present la necessitat de gestionar i transformar la realitat des 
de l’anàlisi de les demandes ciutadanes, sí. Però també des de la 
correcta interpretació i gestió de les necessitats. La majoria de ve-
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gades les necessitats no són explícites, i en una altra proporció la 
satisfacció de les mateixes comporta prendre decisions que no són 
percebudes com a desitjables per a determinats segments socials. 

En definitiva, l’interès general pot no coincidir, i gairebé per defi-
nició és així, amb l’interès particular. Si es treballa en la construc-
ció de comunitat, de barri i de ciutat, i a favor de la cohesió i la inclu-
sió social, cal no perdre de vista aquest fenomen. En aquest sentit, 
cal preguntar-se com cal gestionar la immigració, quines polítiques 
són les més eficaces per aconseguir un accés efectiu i universal al 
treball i a l’habitatge, quines són les tecnologies més adequades per 
democratitzar l’accés al coneixement, de quina organització social 
ens hem de dotar per avançar en la igualtat entre homes i dones o 
en afavorir la llibertat d’opció sexual, com podem garantir la igualtat 
d’oportunitats o on hem de construir equipaments cívics, sanitaris 
o educatius. I hem de fer-ho sense ingenuïtats, sense apriorismes i 
sense exigències. 

Convido a la societat civil, organitzada o no, a treballar per fer 
possible el màxim d’aspiracions, a buscar mecanismes per avan-
çar, per construir barri, ciutat i país. Mecanismes que amb tota 
probabilitat no passen només per la demanda infinita, ni per situar 
l’administració en un rol de falsa omnipotència; mecanismes que re-
quereixen més escolta i empatia per part de tots; mecanismes que 
demanen major humilitat i menor exigència, major imaginació i me-
nor pensament màgic, major reconeixement de les implicacions i les 
conseqüències del que es demana. 

Les ciutats són la creació més complexa de la humanitat, mai 
completades, mai definitives. Són un viatge que no s’acaba mai, són 
el primer espai de socialització política, són la materialització de les 
idees més nobles de la humanitat, de les seves ambicions i aspiraci-
ons, però, per això, han d’estar ben planificades i ben governades. 
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