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Terrassa i Catalunya són dues cares de la mateixa moneda. Tant a la 
ciutat com al país plantem cara a una pandèmia sense precedents 
que fa visibles les nostres mancances i ens aboca a una crisi social 
i econòmica. Compartint la responsabilitat de governar, treballem 
per reconstruir el present i el futur i ho fem des dels valors 
republicans que ens defineixen de llibertat, igualtat i fraternitat 
amb la convicció que és la millor manera d’assolir una societat 
socialment justa i millor per a tothom.

Una ciutat i un país de drets, llibertats i oportunitats.
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS  
Volem garantir les mateixes oportunitats a totes 
les persones independentment del seu gènere, 
identitat i orientació sexual, origen, edat o ca-
pacitats. Per això, treballem des del feminisme 
i la inclusió i per a una ciutat que no deixi ningú 
enrere.
• L’obertura de les escoles, gràcies a l’esforç in-

gent de tota la comunitat educativa, ha garan-
tit el dret a l’educació enmig de la pandèmia. 

• 142.000€ per als ajuts a la igualtat d’oportuni-
tats educatives.

• Doblem el pressupost en beques i subven-
cions per garantir els Casals d’estiu per a la 
infància al 2020.

• Obertura de l’Oficina d’informació a la gent 
gran.

DRETS SOCIALS
Les persones són la nostra prioritat i per això 
treballem cada dia per garantir-los una vida 
digna lluitant contra les desigualtats i priorit-
zant el benestar de tota la ciutadania.
•  1, 1M€ d’inversió en habitatge social.
•  Front comú contra Endesa per protegir les 

famílies vulnerables.
• Recuperació de la policia de proximitat als 

districtes i dotació de 35 nous agents fins al 
2023.

• Reducció en més del 50% dels expedients 
pendents del padró municipal.

CULTURA I ESPORTS
L’accés a la cultura i a l’esport és un bé essen-
cial per a la salut física, mental i emocional de 
les persones.
Potenciem el paper del teixit associatiu, del vo-
luntariat, de l’esport i de la cultura com a mo-
tors de convivència. 
• Cobertura de la pista de Can Jofresa i del 

pavelló de Les Arenes i renovació de l’Estadi 
olímpic.

• Terrassa serà seu del Mundial d’Hoquei fe-
mení 2022.

• 200 propostes culturals en la campanya Fem 
estiu 2020.

CIUTAT NETA I SALUDABLE
Durant la pandèmia hem vist la importància 
de cuidar la salut i de tenir espais verds a prop 
de casa. Això passa per construir una ciutat 
sostenible i fer dels espais comuns un lloc net 
i còmode. 
• Impuls de la Revolució Verda: menys con-

taminació, més espai per a vianants. 
• 13,7M€ d’inversions per tots els barris de Ter-

rassa: esponjament de Ca n’Anglada, Casal 
Cívic del Roc Blanc, Institut-escola Sala i 
Badrinas, Parc de la República.

• 4,7M€ d’increment en el pressupost de neteja.
• Mascaretes gratuïtes per a tothom durant la 

pandèmia.

DRETS I LLIBERTATS
Garantir els drets polítics i les llibertats als 
nostres carrers va lligat a tenir una ciutat i un 
país socialment més justos, on tothom tingui 
els drets garantits.
La República catalana que volem és una 
república d’oportunitats per a tothom, de justí-
cia social i de bon govern.
• Obertura de la Bústia ètica per garantir la inte-
 gritat pública i lluitar contra la corrupció.
• Memòria històrica: publicació del llistat de 

víctimes del feixisme terrassenques.
• L’Ajuntament de Terrassa demana la llibertat 

de les preses i els presos polítics i defensa 
una resolució política i democràtica del con-
flicte.

OCUPACIÓ I COMERÇ DE 
PROXIMITAT
Construïm un futur basat en el treball de qual-
itat, impulsant la innovació, la transformació 
digital i la modernització del comerç i les em-
preses locals.
• Increment del 8,4% del pressupost de promo-

ció econòmica. 
• Elaboració d’una guia d’empreses i entitats de 

l’economia social a Terrassa. 
• Impuls del Hub Audiovisual.
• Elaboració del Pla Terrassa, ciutat digital.
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“La reconstrucció de la Catalunya post 
COVID-19 demana respostes, no excuses. 

Esquerra Republicana som els que fem 
que les coses passin i estem preparats per 

liderar la represa política, social i econòmica 
que el país exigeix. Tenim dos grans reptes: 

per l’amnistia i l’autodeterminació, per la 
reconstrucció i la Catalunya del futur.”

Pere Aragonès
Coordinador Nacional d’ERC

Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda
i candidat d’ERC a la presidència de la Generalitat de Catalunya 

“Treballem per reconstruir el 
present i el futur i ho fem des 

dels valors republicans que 
ens defineixen de llibertat, 

igualtat i fraternitat”

Isaac Albert
Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Terrassa

Tinent d’alcalde i regidor


