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El candidat republicà 
a l’alcaldia de Terrassa 
vol fer efectiu el canvi a 
la ciutat, governada des 
de fa 40 anys pels ma-
teixos, per convertir-la 
de nou en un referent al 
territori i garantir-hi la 
igualtat d’oportunitats

Arribem a la recta final de la le-
gislatura i encarem les eleccions 
municipals. Quin és el punt de par-
tida?
Terrassa, a dia d’avui, és una ciutat 
que ha perdut identitat, presència 
i protagonisme. És una ciutat que 
s’apaga i es desfà entre les mans 
de qui l’ha governada els darrers 
40 anys, el PSC. El punt de partida 
d’Esquerra Republicana és el com-
promís que prenem de treballar per 
fer el canvi a la ciutat. Un compromís 
que, de fet, som els únics que l’hem 
intentat fer possible els darrers 4 
anys. Esquerra Republicana som 
l’única garantia per fer el canvi real. 
Fem una crida a totes les terrassen-
ques i els terrassencs per fer plegats 
el canvi que torni a impulsar Terras-
sa. Davant dels de sempre que no 
volen que res canviï, nosaltres no 
ens conformem. Volem el canvi per 
fer una ciutat millor per a tothom. 
Treballem per un present i un futur 
dignes.

Aquest any farà 40 anys que els 
socialistes governen Terrassa. 
Quina valoració fas de l’acció del 
govern?
Si els socialistes han governat durant 
40 anys és perquè la gent els ha vo-
tat, i amb això tinc un absolut respec-
te. Ara bé, 40 anys són molts anys 
i qui ha fet les coses sempre d’una 
manera, es pensa que és l’única ma-
nera de fer-les. En aquests moments 
el Partit Socialista, més que una so-
lució als problemes de Terrassa, és el 
tap que evita que la ciutat creixi i re-
neixi. Nosaltres volem ser facilitadors 
i garantia del canvi.

Què destacaries del paper d’Es-
querra Republicana a l’oposició?
El 2015, per primera vegada des del 
1980, hi havia una majoria alternativa 
que podia fer el canvi a Terrassa i no-
saltres vam treballar perquè aquesta 
majoria fos efectiva. Esquerra Repu-
blicana ens vam abocar a fer real el 
canvi perquè estàvem -i estem- con-
vençuts que seria bo per als terras-
sencs i terrassenques, però d’altres 
no ho van prioritzar tant i no es va 
poder fer efectiu. Així doncs, hem fet 
oposició, que ha estat dura com a 
fiscalitzadora del govern, però cons-
tructiva en temes importants per la 
ciutat i la seva gent com els pressu-
postos o les ordenances fiscals. Els 
terrassencs i les terrassenques són 
la nostra prioritat.

Quines són les línies mestres del 
canvi que defenseu?
El canvi no es pronostica ni es pro-
met, sinó que es fa. I nosaltres el 
farem, sense matisos. La nostra pro-
posta es defineix en cinc grans eixos 
que tenen com a objectiu impulsar 
una Terrassa republicana. Farem una 
Terrassa educadora les 24 hores 
del dia els 365 dies de l’any, una 
ciutat que posi l’educació al 
centre com a garantia de 
la igualtat d’oportunitats. 
Farem una Terrassa que 
sigui una fàbrica de crea-
ció, impulsant el talent, 
difonent-lo i generant 
nous públics; i ho fa-
rem empoderant els 
creadors i les entitats. 
Farem una Terrassa 
pròspera, hem de 
superar la lògica 
del creixement 
pel creixement i 
fer que Terras-
sa sigui referent 
d’una economia 
social i cooperati-
va que garanteixi 
treball de qua-
litat. Farem una 
Terrassa on viu-
re-hi, una ciutat 
que treballi cada 
dia per garantir 

Volem 
construir 

una Terrassa 
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Isaac Albert 
encapçala la 
candidatura 

d’Esquerra Repu-
blicana - MES a 
l’Ajuntament de 

Terrassa.

Entrevista a l’Isaac Albert, candidat  d’Esquerra Republicana
a l’alcaldia de Terrassa

“Esquerra Republicana som l’única 
garantia per fer real el canvi que 
torni a impulsar Terrassa”
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habitatge per a tothom i que busqui 
solucions perquè la gent no hagi de 
destinar més del 30% del seu sou en 
un sostre. I farem també una Terras-
sa amable, que posi les persones al 
centre, una ciutat verda, neta i sos-
tenible, agradable per viure-hi i per 
moure-s’hi. En definitiva, volem que 
Terrassa exerceixi la seva capitali-
tat, ja que té una situació geogràfica 
envejable, sent part important de la 
comarca més poblada de Catalunya i 
fàbrica del país. Terrassa ha de tenir 
un lideratge, compartit com no pot 
ser d’altra manera, en aquest espai.

Què significa impulsar una Terras-
sa republicana?
Vol dir construir una ciutat de les 
persones i per a les persones. Una 
ciutat per a tothom, fonamentada en 
els valors republicans que ens defi-
neixen: igualtat, llibertat i fraternitat. 
El canvi el volem també per impulsar 
una “Ciutat compartida”, que garan-
teixi la llibertat d’expressió, mentre 
que el partit socialista i algun altre 
partit de l’oposició ha fet de la con-
frontació entre barris la seva política 
principal per obtenir rèdit electoral.

Fa uns mesos que us presenteu 
davant la ciutat amb la campanya 
#decara. Què hi defenseu?
Que anem de cara, que som hones-
tos i transparents i no ens mirem els 
problemes de reüll. És una campan-
ya que busca proximitat i donar-nos 
a conèixer d’una forma clara. Som 
gent que fa molts anys que treballa a 

la ciutat, que la coneixem, que no no-
més som el partit independentista, 
sinó que creiem que la ciutat té una 
agenda de polítiques locals pròpies 
que hem de treballar, i que anem de 
cara i expliquem el nostre projecte.

Com viu la repressió de l’Estat la 
ciutat de Terrassa?
La ciutat ho viu malament, com el 
país. Ho viu en primera persona, ja 
que dos dels seus conciutadans es-
tan a la presó i a l’exili. Persones pro-
peres, que coneixem i ens estimem. 
Terrassa és una ciutat en què des 
del primer dia, nevi, plogui, faci fred, 
sigui Nadal o Sant Esteve, la gent es 
reuneix davant de l’Ajuntament en 
defensa de les preses i els presos, 
i les exiliades i exiliats polítics i per 
denunciar la repressió de l’Estat. Te-
rrassa és una ciutat molt activa, que 
lluita contra la repressió d’una forma 
constant. El 2015 demanàvem una 
ciutat protagonista en l’esdevenir 
del país i la ciutat ha respost clara-
ment. Ho vam fer l’1 d’octubre i el 3 
d’octubre, i ho ha fem cada dia.

És important que la lluita contra la 
repressió es faci des dels munici-
pis?
El país es construeix des de la base 
i des del territori i això vol dir cons-
truir-lo des dels barris, pobles i ciu-
tats. Està bé mirar-s’ho a nivell de 
país i prendre les decisions que s’han 
de prendre, però si no guanyem el 
territori, no guanyarem el país. Dit 
d’una altra manera: sense Terrassa 
no hi ha República. L’èxit del republi-
canisme és que guanyem al territori, 
perquè això vol dir que hem con-
vençut i hem sigut capaços de ge-
nerar un projecte compartit amb tots 
els nostres coniutadans. Nosaltres 
volem construir una Terrassa oberta, 
radicalment democràtica, feminista 
i defensora dels drets humans. Això 
és fer República i així es construeix 
la República.

La ciutat i el país són dues cares 
d’una mateixa moneda?

Exacte. Som terrassencs i terrassen-
ques, que és la nostra manera de 
ser catalans. Treballem des de Te-
rrassa pel país, però també per fer 
d’aquesta ciutat una ciutat més sos-
tenible, més compacta, més cohesio-
nada, més diversa i respectuosa, més 
pròspera i catalana. Treballem per 
la modernitat, per la 
identitat i el benestar, 
en definitiva, treballem 
per fer avançar, també, 
la ciutat de Terrassa. 
El nostre és un projec-
te comú i compartit on 
els valors republicans 
representen la con-
cepció d’una societat 
moderna, culta i iguali-
tària en drets i deures. 
Un projecte nacional 
clarament republicà, 
en què tothom hi és 
benvingut, perquè no 
preguntem a ningú 
d’on ve, sinó cap a 
on vol anar. Un pro-
jecte d’oportunitats 
i de construcció del 
futur, basat en va-
lors cívics, ciutadans i 
d’incorporació al país. 
No hi ha ciutats sen-
se país, i no hi ha país 
sense ciutats.

Com afrontes les pròximes elec-
cions?
Amb il•lusió, amb molta feina feta i 
amb molta feina per fer. Els bons 
projectes polítics són aquells que 
saben d’on vénen i saben cap a on 
van. Som un actor polític conegut 
i tingut en compte a la ciutat. Com 
deia, creiem que una gran majoria de 
terrassenques i terrassencs entenen 
que estem a la fi d’una època. L’inici 
d’aquest final va començar el 2015 
amb les eleccions municipals, es va 
fer evident el 2017 amb la dimissió 
de 6 regidors socialistes i serà una 
realitat el maig del 2019. Aquesta 
ciutat ha de construir una majoria 
alternativa i nosaltres creiem que 
podem i ens toca liderar-la.

Parlem de la llista electoral. Com 
és la llista d’ERC-MES?
La presentació de la llista és un mo-
ment important. No és una suma de 
noms més o menys importants. És 
un compromís públic, amb noms i 
cognoms, amb la ciutat, amb la seva 

gent i el país. Presentem una candi-
datura que té la ferma voluntat de 
guanyar i de governar la ciutat. Amb 
tota la modèstia, però amb tota la 
fermesa, ens presentem per liderar 
una alternativa de govern a la ciu-
tat de Terrassa. Una alternativa que 
construeixi una ciutat millor.

I qui conforma aquesta candidatura?
Presentem una llista de 37 companys 
i companyes. Una llista cremallera. 
Ens acompanyen 6 independents 
que ens aporten obertura a la ciutat i 
expertesa. 5 companys de MES amb 
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qui fem coalició i 8 companys i com-
panyes del Jovent Republicà. Una 
llista diversa que busca l’equilibri 
entre renovació i continuïtat. Entre 
expertesa i notorietat, amb diferents 
perfils i orígens. Una aposta pel ta-
lent.

Quin és el vostre objectiu?
Volem guanyar i volem governar la 
ciutat. Venim a fer política, o sigui a 
proposar projectes, polítiques i ca-
mins per construir la ciutat; venim a 
escoltar propostes, demandes i ne-
cessitats ciutadanes; venim ha deci-
dir conjuntament el que és millor per 
la ciutat. Per entendre’ns, som aquí 
per treballar pel canvi que impulsi la 
ciutat i la millori per a tothom; som 
aquí per oferir el millor de nosaltres a 
la ciutat de Terrassa.
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Terrassa, 
ciutat 
educadora

I això que vol dir? Una ciutat que edu-
qui les 24 hores del dia, els 365 dies 
de l’any. Perquè educació ho és tot, al 
llarg i ample de la vida. No és només 
l’educació formal, és també l’educació 
en el lleure. Educació és igualtat 
d’oportunitats, construir una Terrassa 
justa i igualitària.  
Per fer-ho possible se cercaran grans 
pactes de ciutat contra la segregació 
o per la coeducació i desenvolupar 
l'educació a temps complet amb ac-
cés a les extraescolars i el reforç es-
colar a tota la infància, amb mesures 
concretes i inversió municipal per 
poder desenvolupar-les. Reptes a 
desenvolupar gràcies a l'aposta per 
fer possibles instituts-escola públics a 
cada districte de la ciutat, crear un es-
pai per l'educació a Terrassa i forma-
cions específiques pels docents. Això, 
sense deixar cap espai d'educació 
sense desenvolupar (FP, escola 
d'adults, educació 0-3...)

Terrassa, 
ciutat 
inclusiva

Volem i farem una Terrassa cohesio-
nada, amb capacitat d’organització 
i acció col·lectiva i compartida. Una 
sola Terrassa en la seva diversitat. Ens 
cal una gestió basada en la inclusió 
diferencial, que permeti millorar les 
eines de planificació, dissenyar ac-
cions més concretes i quirúrgiques 
vers col·lectius determinats, i centrar 
la lluita contra l’exclusió social d’una 
manera global. Per aconseguir-ho, 
ERC aposta pel Pla d'acció comuni-
tària inclusiva, per fer un mapeig de 
l'accessibilitat universal a la ciutat per 
totes les capacitats diverses, una fi-
nestra única d'atenció a la nova ciuta-
dania o una oficina d'atenció de salut 
i garantia d'un servei de qualitat a la 
ciutat.
El punt clau, les residències per a 
gent gran o discapacitat, on hi ha 

un compromís per un paper actiu 
de l'Ajuntament per impulsar la seva 
construcció i fer efectiva la seva posa-
da en funcionament en col·laboració 
amb la Generalitat. La premissa: no 
importa de qui siguin les competèn-
cies, sinó que l'Ajuntament sigui com-
petent en cobrir les necessitats de la 
seva gent.

Terrassa, 
fàbrica de 
creació

La cultura ha de ser una prioritat, 
ha d’estar al centre de les polítiques. 
Fem que Terrassa sigui una Fàbrica 
de creació: impulsant el talent, difo-
nent-lo, generant públics. Per això, 
l’Ajuntament ha de ser un facilitador, 
ha de donar eines i impulsar, no ser 
el protagonista. Ha de complementar, 
escoltar, ajudar i empoderar les enti-
tats i els creadors.
En aquest sentit, hi ha el compro-
mís d'incrementar progressiva-
ment el pressupost de cultura fins 
a incrementar-lo un 50% a finals de 
mandat. Inversió que anirà lligada 
paral·lelament a projectes com una 
oficina per única per centralitzar les 
gestions de les entitats que donen 
vida a la ciutat i facilitar la seva tasca, 
repensar l'ús dels centres cívics o po-
tenciar les biblioteques com a agents 
culturals dels districtes i barris.

pública i directa del transport públic 
urbà i una flota de vehicles municipals 
no contaminants.
La seguretat s'ha de tornar a pensar 
d'acord amb la ciutadania, pel qual 
es recuperarà la policia de barri i de 
proximitat, la il·luminació dels carrers 
i places de la ciutat tindrà perspectiva 
de gènere i s'impulsarà la requalifica-
ció i rehabilitació d'espais industrials 
com habitatge juvenil.  

Terrassa, 
potència 
esportiva

Hem de potenciar l'esport base, hem 
de treballar per aconseguir la igualtat 
d'oportunitats en la pràctica esportiva, 
evitant l'abandonament quan s'arriba 
a l'edat adulta, especialment entre les 
dones. Hem de disposar de suficients 
espais i equipaments esportius i en 
òptimes condicions d'ús.
Volem ser protagonistes de competi-
cions i trobades de màxim nivell, aju-
dant als nostres esportistes, entitats i 
clubs a participar-hi.
Per fer-ho possible, s'aposta per la re-
conversió del recinte firal en un espai 
esportiu multi usos i, també, estudiar 
fer una residència per estades vincu-
lades a esdeveniments de ciutat, en-
tre altres equipaments, alhora que es 
potencia l'anella verda com espai per 
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PROJECTES DE CIUTAT - Els eixos per impulsar Terrassa
“El futur no es pronostica, es construeix”. Sota aquesta premissa, Esquerra Republicana ha estat treballant intensament en els darrers mesos per 
acabar de definir de forma participativa el programa electoral que formarà les bases de la seva acció política durant el pròxim mandat, pensat per exe-
cutar des de la governabilitat. Amb les bases de tota la feina feta en els darrers quatre anys, amb prop de 200 iniciatives presentades al Ple i el retorn 
dels contactes mantinguts amb ciutadania i entitats, s’ha desenvolupat un procés participatiu molt ambiciós. Des de juny de l’any passat quan es va 
començar l’anàlisi de la situació de la ciutat, s’ha evolucionat fins a obrir la interacció amb la ciutadania a través de les xarxes socials i reunions obertes 
amb especialistes dels diferents eixos a abordar. El resultat: una visió clara sobre com abordar cada un dels eixos programàtics que recollim en aquest 
article amb algunes de les propostes més destacades.

Terrassa ha 
de garantir 
habitatge per 
a tothom

Cal garantir habitatge per a tothom. 
Sabem que és un tema complex, 
però es poden fer més coses de les 
que s’han fet els últims anys. La crisi 
ha precaritzat feines i sous, i ha pujat 
lloguers. Les persones en situacions 
d’emergència incrementen i el jovent 
no es pot ni emancipar.
Solucionar aquesta situació des 
de l'àmbit local passa per Esque-
rra Republicana per dotar el Servei 
d'Habitatge dels recursos humans, 
tècnics i econòmics suficients per 
poder treballar. Aquesta ciutat no pot 
perdre cap més oportunitat per am-
pliar el parc d'habitatge públic i d'ús 
social.
Així mateix s'aposta per poten-
ciar noves formes de tinença i ac-
cés a l'habitatge com la masoveria 
urbana, cooperatives d'habitatge, 
cohabitatge... i es dotarà la políti-
ca d'habitatge d'una mirada de gè-
nere en la planificació urbanística, 
alhora que s'incrementen les vies 
d'assessorament municipal al jovent 
que es vulgui emancipar i es millora la 
borsa jove d'habitatge.

Terrassa, 
ciutat amable

Fem de Terrassa una ciutat amable, 
agradable per viure-hi i per moure-
s’hi, sostenible i verda. Una ciutat en 
què les persones en siguin el centre. 
En aquest sentit el programa d'ERC 
planteja projectes efectius per poder 
ampliar l'àrea de vianants del cen-
tre de la ciutat i no oblidar els barris, 
on també es poden desenvolupar 
aquests espais. S'impulsarà la gestió 

la pràctica esportiva. I, evidentment, 
assegurar l'esport en equitat i acces-
sible a tothom.

Terrassa, 
ciutat 
pròspera

La tercera ciutat de Catalunya no pot 
pretendre ser-ho només en nombre 
d’habitants, ha de ser capdavantera i 
garantir treball de qualitat. Ho ha de 
ser també en qualitat de vida, en teixit 
productiu i associatiu. Hem de tornar 
a impulsar Terrassa, tornar-la a dotar 
d’identitat econòmica i productiva: 
hem de ser referència d’una economia 
social i cooperativa, que generi treball 
de qualitat. Hem de garantir que es 
pugui viure i treballar a Terrassa.
Cal un pla de millora dels polígons i 
d'impuls del sol industrial, però també 
apostar per impulsar una entitat fi-
nancera local amb participació públi-
ca, basada en unes finances ètiques 
i solidàries. Avançar-nos als temps i 
crear un ens coordinador i participatiu 
de la recerca i la innovació a Terrassa 
en l'àmbit científic i tecnològic, alhora 
que no oblidem el teixit viu de la ciu-
tat, el comerç, encara el primer motor 
d'ocupació terrassenc.
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1. Isaac ALBERT i AGUT 
2. Teresa CIURANA i SATLARI
3. Pep FORN i CADAFALCH (IND)
4. Ona MARTÍNEZ i VIÑAS (Jovent Republicà)
5. Carles CABALLERO i PEÑA 
6. Xènia ALBÀ i CANTERO
7. Josep SERRA i MARIMON (MES)
8. Maria COSTA i SOLER (IND)
9. Montse FONT i FABRA 
10. River FARFAN (IND)
11. Mercè ESPASA i CÁRDENAS (Jovent Republicà)
12. Pepe RUIZ i RODRÍGUEZ (IND)
13. Marta CODINA i VIVES (IND)
14. Oriol GUERRERO i TOST (Jovent Republicà)
15. Montse PUJOL i SOLER 
16. Pere FREIXA i PALOMA (IND)
17. Gala PORTÉ i FERRÉ (Jovent Republicà)
18. Carles LLONGUERAS i MORERA
19. Esperança GARRIDO i GARCIA (MES)
20. Jordi CENTELLES i AMELA

21. Sílvia GRAU i FONTANALS
22. Sergi CASTELLS i SEGURA (Jovent Republicà)
23. Cèlia ROS i GRASSET
24. Albert GALLARDO i FERRAND (Jovent Republicà)
25. Pilar SIERRA i JANERAS 
26. Cesc POCH i ROS
27. Carme LABÒRIA i ROJAS (MES)

SUPLENTS

1. Joan BALTÀ i TORREDEMER (MES)
2. Ariadna CLOSA i RIBERA (Jovent Republicà)
3. Carles MASSALLÉ i BAINAD
4. Mireia BERCIAL i PARELLADA
5. Xavi MARTIN i GIMÉNEZ (MES)
6. Mercè VENTURA i BELMONTE
7. Manel MARTÍ i MONCHO
8. Fina FONTANALS i SÀEZ
9. Joan LLUCH i PUIG
10. Bernat PIZÀ i CASTELLA (Jovent Republicà)

CANDIDATURA D’ERC-MES
A TERRASSA
Experiència, diversitat i renovació, la llista d’ERC-MES per impulsar Terrassa
La candidatura d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres presenta una llista electoral basada en l’expertesa i 
enfocada a governar la ciutat. Teresa Ciurana serà la número 2 d’una candidatura cremallera on destaquen incorpora-
cions com l’exregidora, Maria Costa, o el president de l’associació Inmigrantes Sin Fronteras, River Farfan.



amb experiència per valorar el 
potencial universitari i d’innovació 
de Terrassa “Obrir les portes de la 
ciutat al talent universitari, obrir 
les portes de la universitat al po-
tencial de la ciutat. Connectar-se 
ha de ser marca de ciutat”

7. Josep Serra. Coordinador 
de Moviment d’esquerres, amb 
llarga experiència en el món de 
l’empresa “Cal fer de la causa 
nacional i de la causa social una 
única causa, concentrar els dife-
rents agents econòmics i socials 
de la ciutat per impulsar l’activitat 
econòmica i millorar les oportuni-
tats que ofereix la ciutat”

8. Maria Costa - Exregidora i pre-
sidenta de Comerç Terrassa Cen-
tre “El comerç vertebra la ciutat, 
dóna vida i és el primer motor a 
donar feina directa i indirecta i no 
el podem deixar de banda. Les 
ciutats competeixen entre elles i 
el nostre esperit és que Terrassa 
jugui a la “Champions League” i 
creixi explotant els coneixements 
que té”. 

1. Isaac Albert: “Presentem 
una candidatura que té la ferma 
voluntat de guanyar i de gover-
nar la ciutat. Amb tota la modès-
tia, però amb tota la fermesa, ens 
presentem per liderar una alter-
nativa de govern a la ciutat de 
Terrassa .És un compromís públic, 
amb noms i cognoms, amb la ciu-
tat, amb la seva gent i el país (...) 
Aquesta ciutat ha de construir 
una majoria alternativa i nosal-
tres creiem que podem i ens toca 
liderar-la”.

2. Teresa Ciurana. Amb 

40 anys d’expertesa com a mes-
tra i membre dels moviments de 
renovació pedagògica, lligada al 
sindicalisme i als moviments femi-
nistes, se situa ara en primera línia 
política.  “L’ajuntament ha de tenir 
la iniciativa pel que fa a l’educació, 
tenir clara la política que volem fer 
i establir prioritats. L’educació és el 
motor del canvi social a Terrassa.”
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3. - Pep Forn.  Activista social I 
cultural de tota la vida, des dels 
carrerons de la Maurina fins a 
les pinyes de Minyons. Des de fa 
quatre anys, regidor d’ERC-MES 
especialitzat en la cultura i l’esport 
“Portar les reivindicacions del ca-
rrer i les entitats fins al saló de 
plens és un dels grans reptes que 
m’he imposat i exerceixo” 

4. Ona Martínez. Candidata 
de Jovent Republicà, feminis-
ta i defensora dels animals, amb 
l’objectiu de treballar per “una 
ciutat on hem d’estudiar, eman-
cipar-nos i treballar; on ens hem 
de divertir i entretenir; la ciutat on 
construirem i farem la nostra vida”. 

5. Carles Caballero. President 
d’ERC Terrassa, treballador autò-
nom i regidor en els darrers qua-
tre anys dedicat a territori i sos-
tenibilitat, treballant temes claus 
com la municipalització de l’aigua 
“Hem sumat principis a mètode i 

Experiència, diversitat i renovació, la llista 
d’ERC-MES per impulsar Terrassa
La candidatura d’Esquerra Republicana – Moviment d’esquerres presenta una llista electoral basada en l’expertesa i enfocada a 
governar la ciutat. Teresa Ciurana serà la número 2 d’una candidatura cremallera  on destaquen incorporacions com l’exregidora, 
Maria Costa, o el president de l’associació Inmigrantes Sin Fronteras, River Farfan.

hem demostrat que apostar per 
la gestió pública en l’aigua era un 
camí viable i que la gestió dels re-
sidus o la mobilitat té un llarg camí 
de millora que els socialistes han 
abandonat”

6. Xènia Albà. Enginyera i docto-
ra en Tecnologies de la informació, 

9.- Montse Font. Enginyera, psi-
còloga i Cap del servei de gestió 
d’emergències de la Generalitat 
“A Terrassa ens cal canviar aquest 
estil de ciutat poc amable, poc 
pensada, amb tasques pendents 
claus a desenvolupar i d’altres 
fetes de pressa i sense  parar 
esment a la ciutadania”

10. River Farfan - president de 
l’associació Inmigrantes Sin Fron-
teras: “Los inmigrantes tenemos el 
derecho y el deber de participar. 
Isaac Albert siempre se ha preo-
cupado por la inmigración, y es el 
motivo y la confianza que me ha 
dado para dar el paso adelante, 
para estar donde las papas que-
man, hacer el cambio para que 
Terrassa sea más justa, más unida, 
más solidaria, más integradora”
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Intensa i profitosa visita de la 
diputada d’Esquerra Republi-
cana, Najat Driouech, a Terras-
sa centrada en l’àmbit educa-
tiu com a motor d’inclusió. 
Acompanyada d’Isaac Albert 
i Teresa Ciurana, ha pogut 
conversar llargament amb les 
mares de l’escola Mare de Déu 
de Montserrat  i els alumnes 
de les classes de llengua de 
l’associació Amistat i Futur a 
Ca n’Anglada.

Najat Driouech a les alumnes adoles-
cents «Com us ha dit l’Isaac, per can-
viar la societat, per millorar les coses 
d’aquesta ciutat que no us agraden, 
feu-vos escoltar, participeu i no dei-
xeu que determinats partits donin 
una visió equivocada de la comunitat 
marroquina»

La diputada d’Esquerra Republicana, 
Najat Driouech, retorna a la infància i 
explica com, quan feia poc que havia 
arribat del Marroc, amb nou anys, els 
professors la felicitaven per cada nova 
paraula apresa en català. Acompan-
yada pel candidat a l’alcaldia per ERC-
MES, Isaac Albert, i la responsable 
d’educació de la candidatura, Teresa 
Ciurana, la diputada explica davant 
un nodrit grup de mares de l’escola 
Mare de Déu de Montserrat, d’origen 
marroquí com ella, sobre l’esforç de la 
seva mare i el seu pare per donar-li 
una educació. Parlen del sentiment 
de pertinença de la generació ante-
rior i de les oportunitats dels seus fills 
i filles que, invariablement, passen per 
l’educació i l’esforç de projectes com el 
Montserrat on es treballa per implicar 
tota la família. Complicitat i explica-
cions de la Najat Driouech sobre com 
exerceix la seva responsabilitat com 
a primera dona musulmana al Parla-
ment de Catalunya «Quan treballem 
temes d’infància jo no defenso els 
drets dels nens i nenes marroquines, 
sinó de totes i tots els infants. Com 
vosaltres, al final, tots i totes formeu 
i milloreu el barri o Terrassa des de la 
diversitat». Un missatge positiu que 
no amaga, com destaca el candidat 
a l’alcaldia, Isaac Albert, la necessitat 
d’implicació i recursos des de la prò-

Najat Driouech a Terrassa:
Vosaltres sou el canvi

Najat Driouech conversa amb alumnes i veïnes de la comunitat musulmana del barri de Montserrat 
sobre els seus problemes a la societat i a l’escola

Magda Farrés amb Anna Carol –presidenta d’Òmnium– acompanyades per Xavier Ordeix i Lluís Labòria –expresidents d’Òmnium– i 
Teresa Ciurana i Carles Caballero.

Sobre quan emancipar-se esdevé una 
quimera i hem d’actuar

Magda Farrés i Òmnium, premis Gorra 
Frígia 2019 als valors republicans

Som millenials, o això ens diuen. Som 
les que vam créixer en l’època de va-
ques grasses, mentre ens deien -els 
mitjans, la societat, els de sempre- que 
tothom tenia una feina i vèiem com 
feien servir el terme “mileurista” des-
pectivament. Vaja, que ens esperava 
-ens feien entendre- un futur ple de fa-
cilitats, en l’oasi de creixement sense fi 
del capitalisme. Però quan encaràvem 
el nostre futur ens va petar la crisi als 
morros. El somni americà es va esfon-
drar de la nit al dia davant dels nostres 
ulls. Il·lusos? Potser sí. Enganyats, se-
gur. Per unes elits, les de sempre, i un 
sistema que s’han beneficiat de la crisi 
i a qui nosaltres, el jovent, els impor-
tem ben poc. La societat sempre ens 
ha menystingut, però és conscient del 
que suposa construir-te un futur, a cop 
d’esforç, de treball i d’estudi, mentre el 
futur és ben negre? I ho hem fet. I què 
ens hem trobat? Alguns -altre cop els 
de sempre- dient-nos que ja hem sortit 
de la crisi, mentre la crua realitat ens 
diu el contrari: trobar feina és difícil 
(només treballem el 49% dels i les jo-
ves), que no sigui precària, un miracle 
(la meitat del jovent tenim un contracte 
temporal), i ser mileurista, gairebé una 
sort (els ingressos mitjans de les perso-
nes menors de 25 anys són de 900 eu-
ros i la bretxa salarial d’un 15,5% -sí, 
a les joves també ens afecta el sistema 
patriarcal). Mentrestant, però, hem vist 

El 16 Sopar de la República premia la trajectòria 
personal de Magda Farrés i el mig segle d’història 
d’Òmnium Cultural Terrassa com a referents de 
la ciutat en la defensa dels valors republicans 
d’igualtat, llibertat i Justícia Social.

Aprofitant un any més l’inici del mes d’abril per com-
memorar a la ciutat la proclamació fa 88 anys de la 
República Catalana, Esquerra Republicana va tornar 
a omplir el restaurant el Born per retre homenatge a 
aquelles persones qui han defensat els valors repu-
blicans a la nostra ciutat. O, com va definir el candidat 
d’ERC-MES, Isaac Albert, “fer evident que les arrels del 
compromís amb la llibertat i els principis republicans 
ve de lluny a la nostra ciutat i el representen persones 
i institucions ben diverses”. Persones com la Magda 
Farrés i Buisan, guardonada d’enguany, qui des dels 
anys setanta ha estat implicada en la lluita sindical i 
feminista a la ciutat de Terrassa, des d’encapçalar la 
manifestació del 10 de setembre del 1976 per la Dia-
da a coorganitzar la concentració amb motiu de les 
jornades dedicades a la Dona Treballadora l’any 78. 
Primeres fites d’una extensa implicació en mobilitza-
cions per causes que van des del dret a decidir, la 
llibertat dels presos polítics, la defensa d’una sanitat 
pública i de qualitat, per un habitatge digne... però es-
pecialment pel feminisme (actualment formant part 
del Casal de la Dona de Terrassa). Un premi que la 
guardonada va rebre amb modèstia i agraïment: ”La 

meva aportació només és un gra de sorra que suma a 
molts dels d’aquí. Amb vosaltres comparteixo anhels 
de canvi i us faig copartícips d’aquest honor perse-
guint la llibertat”.

Un premi compartit ex-aequo amb Òmnium Cultural 
de Terrassa que enguany fa cinquanta anys. La que 
va ser la primera delegació de l’entitat fora de Bar-
celona, compleix mig segle de vida treballant per la 
cohesió social, els drets civils, la llengua i l’educació. 
Ho ha fet portant el català a les escoles de Terrassa 
encara en plena dictadura, promovent la creació de 
Rialles, promovent la cultura amb premis com el Joan 
Canyameres o el Maria Rovira... Una trajectòria excep-
cional que ara suma un nou reconeixement amb el 
Gorra Frígia que va ser recollit per l’actual presidenta 
de la delegació d’Òmnium, Anna Carol, i on es va te-
nir un record especial per Jordi Cuixart, pres polític 
de l’estat espanyol des de fa més de 500 dies. I un 
compromís de futur expressat amb fermesa al recollir 
el reconeixement: “Mai deixarem de treballar per la 
llengua, per la cultura i la cohesió del país malgrat ens 
vinguin bufetades de tot arreu. Pensem aguantar 50 
anys més! Com a mínim!”

També un record especial en aquest sopar per la 
Montse Soler i el Raimon Escudé, persones compro-
meses amb la ciutat i el País que ens han deixat en-
guany.

pia ciutat per desenvolupar projectes 
concrets que permetin obrir camins 
de futur per tothom «vingui d’on vin-
gui, parli el que parli o resi a qui resi».

A la segona part de la visita, al Cen-
tre Cívic Montserrat Roig de Ca 
n’Anglada, la diputada aprofita per 
parlar en primer terme amb algunes 
veïnes i veïns que li expliquen els 
seus problemes amb l’habitatge o les 
necessitats de millora dels serveis de 
mediació a la ciutat tant per la inte-
racció amb l’administració municipal 
com per la millora de les relacions de 
veïnatge.

Els autèntics protagonistes, però, del 
darrer tram de la visita seran els me-
nors. El que pretenia ser una salutació 
puntual de les nenes i nens d’orígen 
marroquí que cada tarda assisteixen 
a les classes de llengua de l’Associació 
Amistat i Futur al Centre Cívic, esdevé 
un autèntic intercanvi d’opinions (so-
bretot amb els més grans). I és que si 
la visita de la Najat amb les nenes i 
nens més petits serveix sobretot per-
què els hi expliqui què és i què fa una 
diputada al Parlament de Catalunya, 
amb les alumnes més grans les pre-
guntes són més punyents tant per la 
Najat Driouech com per l’Isaac Albert.

En aquest sentit, l’Isaac respon a la 
pregunta directa d’una jove sobre què 
podria oferir com a futur alcalde dient 
«justament el que estem fent avui 
aquí, escoltar-vos, saber què penseu, 
recollir les vostres idees i fer-vos par-
ticipar de la construcció de la nostra 
ciutat». Aquí, la Najat Driouech, tira de 
la seva experiència com a diputada 
d’Esquerra Republicana i explica com 
trobades com aquesta han servit per 
millorar els drets de la comunitat mu-
sulmana «així com de tota la ciutada-
nia. Sense les aportacions i la implica-
ció de la gent això no seria possible».

I un últim apunt: l’extrema dreta. Nens 
i nenes, nois i noies que pregunten 
pels partits feixistes que es presenten 
a les eleccions i aquí la Najat Driouech 
és contundent: «Un partit que ens vol 
fer fora pel nostre orígen? Que diu 
que les dones som menys i se’ns pot 
pegar? Que nega els drets LGTBI? No 
hi ha res a parlar. Hem de ser actius. 
No volem la representació de cap 
partit xenòfob a les institucions». 

com els lloguers s’han incrementat una 
barbaritat. En definitiva, aquell oasi 
promès no només s’ha esmicolat, sinó 
que emancipar-se s’ha convertit en una 
quimera. I nosaltres? Nosaltres hem 
obert els ulls.
Diuen que la salut d’una societat es 
mesura, també, per la salut present i 
futura de les generacions joves que la 
conformen. Mentre a Suècia la mitjana 
d’emancipació juvenil està als 21 anys, 
i a Europa, als 26, a l’Estat espanyol i a 
Catalunya està als 29. Tenim una socie-
tat malalta. El problema de l’habitatge 
és una realitat. Una realitat que ens 
afecta transversalment a totes i que 
no podem observar de braços plegats 
ni mirar de reüll. No podem fer veure 
que no va amb nosaltres, mirant Net-
flix asseguts al sofà sense fer res, com 
si tot fos un thriller de mal gust, per-
què ens hi juguem el nostre futur. No 
ens podem conformar, hem d’actuar. 
L’habitatge és un dret. Emancipar-se i 
iniciar un projecte de vida propi és un 
dret. I amb els drets no s’hi especula.
Actuem. És un tema complex? Sí. Es 
pot fer més del que s’ha fet fins ara? 
També. Que fan veure que no passa 
res? Doncs actuem. Que s’espolsen les 
responsabilitats? Doncs actuem. Que 
els venç la covardia? Doncs actuem. 
Que l’economia especulativa és la 
seva? Doncs actuem.

Actuem i impulsem el canvi. Un canvi 
que encari els problemes i la realitat 
de Terrassa: només un 7% de l’oferta 
és habitatge de lloguer, però hi ha al-
menys 1.100 pisos buits en expedient. 
Del 2016 al 2017 els preus de lloguer 
van pujar 70€ i trobar pis per sota de 
600€ és un miracle. 600€ que són més 
de la meitat del sou mitjà d’una jove. 
Més de la meitat, quan s’hi hauria de 
destinar un 30% del sou. Actuem. Im-
pulsem el canvi a Terrassa. Un canvi 
republicà, que treballi cada dia per 
garantir habitatge per a tothom i per-
què ningú hagi de destinar més del 
30% del seu sou a viure sota un sos-
tre. Actuem i impulsem models alter-
natius de tinença d’habitatge, com les 
cooperatives. Actuem i lluitem contra 
l’especulació, aconseguint la cessió 
o expropiant els pisos buits de bancs 
i grans tenidors. Actuem i construïm 
models d’habitatge que facin comuni-
tat. Actuar és canviar. És avançar. És 
millorar. I està a les nostres mans. Fer 
el canvi que faci de Terrassa una ciu-
tat jove i viva, una ciutat que no ens 
expulsi, on emancipar-nos, on viure i 
treballar dignament i on gaudir, està 
a les teves mans. Guanyem el nostre 
present i guanyem la ciutat. Ens hi 
juguem el seu futur, que és el nostre. 
Fes-la teva

Ona Martínez Viñas
Candidata del Jovent  Republicà de Terrassa
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La democràcia està 
en perill
Vivim temps difícils. Moltes de les coses que 
veiem i escoltem ara pràcticament cada dia 
les hauríem titllat d’impossibles 3 anys enre-
re. D’entre allò que qualsevol hagués titllat 
d’impossible o exaltat o exagerat hi podríem in-
cloure la següent afirmació: «la democràcia està 
en perill». Potser avui afirmar que la democràcia 
està en perill no sigui molt exagerat, vet aquí el 
problema. La restricció de drets fonamentals i 
l’amenaça o sospita constant sobre els que en-
cara sembla que conservem fa que manifestar la 
opinió sigui un acte obligat i pràcticament revo-
lucionari.

Ens deien que la victòria d’un partit indepen-
dentista en unes eleccions era quelcom impos-
sible. I vam guanyar. Ens deien que l’1 d’octubre 
era impossible, i el vam fer. Diuen que la inde-
pendència és quelcom impossible. Hem anat 
superant tots els pronòstics de l’Estat espanyol 
un a un i pas a pas, i toca tornar a superar els 
pronòstics tenyint Catalunya de groc.

Unes urnes a les que ens vam comprometre van 
provocar i provoquen avui venjança, repressió, 
dolor i patiment a qui va complir la paraula do-
nada. Aquesta paraula ens la van donar a no-
saltres. Retornem-los el favor, humilment, a les 
properes urnes que se’ns posin al davant. El 
conflicte només se solucionarà votant. Les ca-
talanes i els catalans som un poble obstinat, un 
poble que persisteix, un poble tossut. Insistim-
hi, cada matí, cada dia. Sortim a guanyar.

Carles Caballero
President de la Secció Local
d’Esquerra Republicana
de Terrassa

Esquerra Republicana pre-
senta les seves propostes 
per un projecte de ciutat 
educadora acompanyats del 
Conseller d’Educació, Josep 
Bargalló. La número dos de 
la candidatura, Teresa Ciu-
rana, defensa un paper actiu 
de l’Ajuntament i l’increment 
de recursos per assegurar la 
igualtat d’oportunitats, tre-
ballar per l’educació a temps 
complet i apostar per la co-
educació.

Teresa Ciurana: “No és una 
qüestió de competències sinó 
d’establir prioritats i l’educació 
ho és. Perquè amb política 
educativa municipal millora-
rem l’equitat, la inclusió i la co-
hesió social a Terrassa”

Josep Bargalló: “Per tenir 
una política d’educació de país 
sòlida ens calen polítiques 
municipals d’educació clares i 
decidides (...) Cal un projecte 
educatiu de ciutat liderat per 
l’Ajuntament elaborat con-
juntament amb la comunitat 
educativa i el departament 
d’Educació”

Declaració d’intencions de la candi-
datura d’Esquerra Republicana de 
Terrassa – Moviment d’Esquerres en 
el primer acte realitzat després de la 
presentació de la llista electoral per 
a les pròximes eleccions municipals 
i enfocat exclusivament a parlar del 
present i el futur de l’educació a la 
ciutat.  El candidat a l’alcaldia, Isaac 
Albert,  va introduir l’acte explicant 
els fonaments d’un projecte de ciutat 
on s’anirà més enllà de les compe-
tències municipals per incidir en les 
polítiques que aborden les necessi-
tats de la ciutadania i poden trans-
formar la ciutat. Un objectiu pel qual 
s’ha apostat per situar l’expertesa 
i extensa trajectòria en el món de 
l’educació de Teresa Ciurana en el 
número dos de la candidatura, amb 
voluntat de situar aquest àmbit en 
el centre de les polítiques públiques.

Teresa Ciurana va desgranar les pro-
postes d’ERC-MES perquè la ciutat 
deixi d’actuar “a pilota passada”. En 

aquest sentit, va explicar com en els 
darrers anys “la realitat ha passat 
per sobre del govern a Terrassa” i 
l’extensa feina feta des d’Esquerra 
des de l’oposició amb propostes per 
revertir la segregació o treballar per 
l’educació a temps complet davant 
l’inacció o una reacció lenta del go-
vern municipal.

Per Ciurana “Cal un pacte de ciutat 
contra la segregació escolar, que 
Ajuntament prengui un paper actiu 
i destini recursos en la detecció de 
les necessitats i l’acompanyament 
de les famílies”. Plantejaments com 
estudiar la revisió del mapa escolar 
o impulsar instituts-escola a tots 
els districtes de la ciutat cercaran 
també assolir l’objectiu final: asse-
gurar la plena igualtat d’oportunitats 
i una educació de qualitat per tot 
l’alumnat. Però no només dins 
l’escola, sinó també fora “Necessitem 
una ciutat que eduqui les 24 hores 
del dia els 365 dies de l’any i això in-
clou l’educació no reglada, l’accés de 
tot l’alumnat a extraescolars i classes 
de reforç”. Segons Teresa Ciurana 
l’Ajuntament ha d’anar més enllà de 
només signar l’Aliança per l’Educació 
360 i presentar propostes concretes 
per l’espai de migdia o de tarda. Un 
objectiu que Esquerra pensa complir 
amb un servei centralitzat on es tre-
balli amb tots els agents educatius 
de la ciutat.

Finalment, per la número dos 
d’Esquerra “ja era hora que tots fós-
sim conscients que ens queda un 

llarg camí per recórrer en la coedu-
cació”, pel qual es proposa oferir for-
macions específiques pels docents 
de la ciutat en aquest camp i revisar 
el disseny dels patis dels centres 
amb perspectiva de gènere.

Tota una declaració d’intencions que 
el Conseller d’Educació, Josep Barga-
lló, ha entomat afirmant que la coor-
dinació entre departament i ajun-
taments és bàsica per fer avançar 
l’educació: “Per tenir una política 
d’educació de país sòlida ens calen 
polítiques municipals d’educació cla-
res i decidides, amb independència 
de qui tingui les competències.”. En  
aquest sentit, el Conseller ha expo-
sat acords assolits en altres munici-
pis per gestionar conjuntament els 
recursos, alhora que prenen conjun-
tament les decisions. Una defensa 
d’un paper actiu des de la proximitat, 
amb un projecte educatiu de ciutat 
on s’ha de comptar també amb la 
comunitat educativa.

L’acte va concloure amb una inte-
racció amb el públic on es va poder 
abordar amb més profunditat com 
avançar en la coeducació, el paper 
clau de la formació professional i la 
seva especialització des de la ma-
teixa ciutat de Terrassa, el paper 
de repensar els batxillerats des del 
municipi i, finalment, comptar amb 
l’educació no reglada 0-3 anys dins 
el repte que s’ha atorgat Esquerra 
Republicana de situar l’educació al 
centre de les polítiques públiques si 
governa la ciutat.

Esquerra Republicana
prioritza l’educació
Conversa amb el conseller Josep Bargalló

Conversa amb el conseller d’Educació, Teresa Ciurana, número 2 de la llista a les Eleccions Muni-
cipals i Isaac Albert que l’encapçala


