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Terrassa, present i futur
Com es materialitza el canvi en temps de COVID
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90 anys de republicanisme
Les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931 van 
convertir-se en un autèntic 
plebiscit entre monarquia 
o república. Les forces re-
publicanes i d’esquerres, 
encapçalades per la re-
centment creada Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
van aconseguir una victòria 
clara, guanyant en la ma-
joria de pobles i ciutats de 
Catalunya, també a Terras-
sa. El triomf de les forces 

republicanes a les grans ciutats va ser aclaparador i deixava pas a la proclamació de la 
República. 

El naixement d’Esquerra Republicana es va caracteritzar per la suma d’una gran diver-
sitat d’organitzacions d’esquerres, republicanes i catalanistes, entre elles la Fraternitat 
Republicana de Terrassa. Un partit, doncs, que agrupava moltes sensibilitats que, sens 
dubte, van ajudar al republicanisme a aconseguir aquella hegemonia fa 90 anys.  

Molt ha plogut des d’aleshores, han estat nou dècades en què, malauradament, la re-
pressió ens ha acompanyat, amb l’empresonament i l’exili de molts dels nostres dirigents 
i, fins i tot, l’afusellament del president Lluís Companys. Però també ha estat gairebé un 
segle de treball honest, compromès i incansable per la independència, la justícia social i 
la igualtat d’oportunitats; 90 anys d’història sense cap cas de corrupció sempre al servei 
del país i de la seva gent.

Han hagut de passar tots aquests anys per repetir aquella fita i perquè, de nou, el projec-
te d’esquerres i republicà d’ERC torni a ser hegemònic a Catalunya. S’ha obert una nova 
etapa de lideratge republicà per lluitar per la llibertat nacional de Catalunya i per assolir 
una societat més justa i solidària, sense desigualtats entre les persones. Un projecte amb 
una indiscutible voluntat transformadora que reconstrueixi el nostre país des dels valors 
republicans. 

Manllevant les paraules de Pere Aragonès, ha arribat el moment d’una nova Generalitat 
republicana, d’un govern que estigui al costat de la gent per superar, conjuntament, la 
dificilíssima situació que vivim. Un govern que transformi el país i construeixi una nova 
Catalunya, més pròspera, justa, feminista, verda i plenament lliure.

És el moment del republicanisme, és el moment de sumar-se al projecte que proposem 
des d’Esquerra Republicana. Perquè és des dels valors republicans que ens en sortim i 
que ens en sortirem; és amb solidaritat, responsabilitat i, ajudant-nos els uns als altres, 
que fem i farem front a totes les adversitats i millorarem el benestar de la ciutadania. 
Aquest és, en definitiva, el nostre objectiu com a republicanes i republicans: construir un 
país i una ciutat on tothom pugui viure una vida digna. Així que fem dels valors republi-
cans la nostra prioritat i conjurem-nos per incorporar-los en la nostra manera de viure 
i com a base per construir conjuntament una República catalana de justícia social, de 
llibertats i d’igualtats d’oportunitats. 

Visca la República, visca Catalunya!

Xènia Albà Cantero
Presidenta de la Secció Local

d’Esquerra Republicana
de Terrassa
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Ens situem a inicis de juny de l’any 2019. Dues 
setmanes després de les eleccions municipals, 
davant la Seu d’Ègara, se signarà l’Acord per 
Terrassa entre les dues formacions polítiques 
que prometen un canvi polític a la ciutat des-
prés de 40 anys de polítiques continuistes: Tot 
per Terrassa i Esquerra Republicana.

El futur alcalde, Jordi Ballart, definirà el docu-
ment com les bases per “retornar a la ciutat 
la il·lusió i l’impuls que necessita i es mereix”. 
Isaac Albert, per part d’Esquerra Republicana, 
resumeix “la ciutat necessita passar de la con-
trovèrsia a l’acció, desenvolupant polítiques de 
ciutat que millorin l’espai públic, generin creixe-
ment econòmic i millorin la qualitat de vida de 
la ciutadania”.

Tot i que poc menys de tres mesos després 
de la conformació del govern municipal es va 
aprovar un programa ambiciós de mandat amb 
10 objectius i 178 eixos a desenvolupar, dos 
anys després, el món en el seu conjunt sembla 
haver donat un tomb.

La covid 19 ha acabat amb la vida de més de 
500 veïnes i veïns de Terrassa i ha obert una 
crisi social i econòmica de la qual encara no es 
coneix l’abast. El primer tinent d’alcalde, Isaac 
Albert, ho té clar “la crisi no ha servit com ex-
cusa i, per sort, quan va arribar la pandèmia hi 
havia un govern nou a la ciutat amb voluntat 
de transformar la política municipal”. Tot i això, 
és evident que per analitzar la tasca de l’actual 
govern terrassenc hi ha un abans i un després 
de l’arribada de la Covid.

Retrat d’un mandat atípic

El repte de transformar una ciutat en 
temps de pandèmia

quan va arribar 
la pandèmia hi 
havia un govern 

nou a la ciutat 
amb voluntat de 
transformar la 

política municipal

L’executiu municipal marcava des d’un inici el 
seu caràcter amb una organització municipal 
on es situava les persones al centre amb una 
nova àrea de cicles de la vida o definint algu-
nes de les noves prioritats polítiques amb les 
noves regidories de rieres, de benestar animal, 

infància i adolescència, projectes audiovisuals o 
energia. Hi ha accions immediates com el bus 
gratuït a l’hospital o accions de llarg recorregut 
com la Revolució Verda que se situa objectius 
tan ambiciosos per la sostenibilitat com doblar 
l’espai per vianants a la ciutat.

El primer pressupost municipal del mandat arri-
ba marcat per un pla econòmic financer rèmora 
del mandat anterior, però això no evita l’aposta 

de ciutat per millorar el servei de recollida de 
residus, per unificar la promoció econòmica i 
la projecció de la ciutat o assumir el repte de 
ser la seu del mundial de hockey femení 2022... 
S’aconsegueix una Comissió bilateral amb la 
Generalitat per defensar els projectes de ciutat 
en peu d’igualtat i s’avança en el posicionament 
de la ciutat al Territori. I, just quan es comença 
a implementar els comptes de 2020, arriba la 
pandèmia.

La principal afectació a la ciutat es viu al carrer. 
El confinament arriba el mateix dia que s’inicia 
el Festival de Jazz, que s’ha de posposar. Ne-
gocis tancats, gent a casa, serveis sanitaris des-
bordats... El govern municipal reacciona amb 
un comitè d’emergència que comença a imple-
mentar accions d’urgència per donar suport a 
cada nova afectació que va sorgint.

S’actua fiscalment per evitar l’impacte sobre el 
petit negoci, mesures de sanejament públiques, 
distribució de material sanitari, en una setmana 
un 90% de la plantilla municipal treballant i ofe-
rint serveis de forma telemàtica... Mesures que 
s’acaben concretant i ampliant a un pla de xoc 
amb una despesa de més de 12 milions d’euros 
per mesures socials i econòmiques. Això per-
met donar resposta a l’increment de demanda 
de més d’un 40% al Rebost o doblar les places 

de l’Andana davant l’increment de la demanda 
de necessitats bàsiques, però també recuperar 
l’estiu per la infància i l’adolescència amb un 
ampli programa de casals d’estiu (amb 165 de 
les 225 becades al 100%) i una recuperació de 
la cultura als districtes amb un programa cultu-
ral molt intens.

No cal dir que l’arribada de la segona i la ter-
cera onada trastoquen fortament l’activitat 
econòmica a la ciutat, l’atur s’incrementa i, mal-
grat que l’esforç de tota la comunitat educativa 
aconsegueix mantenir la situació a les escoles, 
la situació es torna a fer complexa.

El govern municipal es reorganitza per millorar 
la resposta davant la crisi i impulsar la trans-
formació projectada a inici de mandat. El canvi 
més substancial: Isaac Albert cedeix el relleu a 

La feina desenvolupada fins el moment pel govern municipal per desenvolupar els eixos del programa de 
govern es reforcen amb un pressupost extraordinari de 260 milions d’euros, que juga les cartes de la relaxació 
de regles fiscals per transformar la ciutat.
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Núria Marín al promoció econòmica i projec-
ció de la ciutat definint l’estratègia a seguir en 
aquest àmbit per donar resposta als sectors 
més afectats per la crisi, i aborda la responsa-
bilitat de l’Àrea d’economia, finances i govern 
obert. Un canvi que dóna peu als pressupostos 
2021 que seran definits pel primer tinent d’al-
calde com “els més importants del mandat”.

La feina desenvolupada fins al moment pel 
govern municipal per desenvolupar els eixos 
del programa de govern es reforcen amb un 
pressupost extraordinari de 260 milions d’eu-
ros, que juga les cartes de la relaxació de regles 
fiscals per transformar la ciutat. S’integra la res-
posta a la crisi dins el pressupost, es decideix 
donar resposta a les necessitats, alhora que 
s’aposta per implementar recursos i inversions 
de forma estratègica en aquelles línies que po-
den portar a la reactivació i la construcció del 
projecte de ciutat defensat per l’equip de go-
vern. Les prioritats: posar les persones al centre 
de les polítiques públiques, invertir en l’espai 
públic, en la millora dels serveis que s’ofereix a 
la ciutadania i fer-ho de forma sostenible.

El reforç de 4,7 milions a Eco-equip es nota al 
carrer i es comencen a desenvolupar la trans-
formació digital de l’administració i la ciutat de 
forma decidida, mentre es dibuixa un full de 
ruta d’inversions i polítiques estratègiques per 
incentivar la reactivació de la ciutat. “Encara es 
fa difícil preveure quin impacte tindrà la covid 
finalment quan s’aixequin mesures com els 
expedients temporals d’ocupació que afecten 
més de 18.000 persones a la nostra ciutat” ad-
verteix Isaac Albert “per això és important tre-
ballar des del present amb una clara visió de 
futur”.

VISIÓ DE FUTUR

Hub audiovisual
Terrassa presenta des de l’Ajuntament fins a 15 
projectes inicials per accedir als fons europeus 
de reactivació per la crisi coneguts com a Next 

Generation. Com a punta de llança, s’amplia 
l’aposta treballada des d’inici del mandat per fer 
créixer el Parc Audiovisual de Catalunya i con-
vertir-lo en centre referent de la indústria al sud 
d’Europa amb nous platós i millor tecnologia.

Un projecte que supera Terrassa i ha trobat 
aliances externes, com el suport del clúster de 
l’Audiovisual, per incentivar l’activitat econòmica 
i ocupació de qualitat en un sector estratègic.

Transformació digital
El govern municipal entoma el repte de trans-
formar l’administració local i millorar-ne l’efi-
càcia.

Això passa per un estudi econòmic de les 
finances municipals, un pla empresarial pel 
hòlding municipal, una millora organitzativa... 
i evidentment, la tecnologia. Una digitalització 
pensada dins i fora de l’administració, amb 
nous programes per millorar els serveis a la 
ciutadania, però també amb fer la ciutat com-
petitiva amb el 5G i projectes per disminuir la 
bretxa digital (com punts de lliure connexió 
wifi a tots els districtes de la ciutat).

Espai Públic per a les persones
El futur Parc de la República, el gran pulmó verd 
al nord de Terrassa, a Sant Pere Nord, serà una 
realitat el 2025.

35.000 metres quadrats de zona verda, amb 
un sistema de rec sostenible i innovador, nous 
equipaments per la ciutadania i jocs infantils 
espectaculars. Un gran projecte que finalment 
es desenvolupa alhora que s’avança en l’am-
pliació de la zona de baixes emissions, doblar 
els espais per vianants a tota la ciutat i, evident-
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ment, es treballa amb Rieres (amb més inversió 
i impulsant el procés per definir-ne el futur). Un 
gran projecte de futur que marcarà el barri i la 
ciutat de Terrassa.

Equipaments cívics, serveis 
propers
La projecció de nous equipaments de proxi-
mitat com el del Roc Blanc o el de Saifa Ke-
ller, al districte 3, són apunts a peu de pàgina 
en el treball iniciat aquest 2021 per activar el 
desplegament territorial. Un projecte de llarg 
recorregut per desconcentrar l’administració, 
apropar els serveis a la ciutadania amb la crea-
ció de Seus Territorials amb un ampli ventall 
de serveis de proximitat. Una passa endavant, 
també, per recuperar els equipaments cívics 
íntegrament per l’activitat social i comunitària 
als districtes.

Una nova Agenda
Reduir a la meitat les llistes d’espera per l’em-
padronament, aturar 700 desnonaments, in-
crementar el servei del SAD o del Rebost en 
un 40%... Parlem de serveis municipals però 
també de l’atenció a drets humans bàsics de la 
ciutadania. I són justament els drets humans un 
dels criteris que fonamenten l’actualització que 
es desenvolupa a mig mandat del programa 
de govern. El procés participatiu de l’Agenda 
urbana i altres documents desenvolupats pel 
govern municipal, com el recentment aprovat 
Pla de Marqueting turístic, impulsaran la reac-
tivació de la ciutat sota criteris de sostenibilitat 
i justícia social.

Retrat d’un mandat atípic

L’Educació, el futur de la ciutat
Si l’educació esdevé una prioritat, construeixes 
els fonaments de la ciutat des de la base. La llui-
ta contra la segregació escolar, el fracàs educa-
tiu, la dignificació de l’escola pública passen per 
una ciutat que aconsegueix nous instituts es-
cola a totes les zones d’escolarització, reforçant 
els ensenyaments artístics fora de l’escola 
(projecte patis oberts de Hip Hop, o Rockn’), 
patis oberts, increment de les places de casals 
d’estiu, nous convenis per la promoció de l’FP 
i iniciatives per l’orientació professional com la 
Fira Terrassa Tria Futur, programa de segones 
oportunitats i, a la franja dels més petits, tarifa-
ció social a les escoles bressol... Només una part 
d’un projecte educatiu per garantir l’equitat a 
les terrassenques i terrassencs del futur.

DADES D’ACCIÓ

23.600 participants
a la primera edició telemàtica de la 

Fira d’orientació Terrassa Tria Futur

13,7 milions
d’inversions al 2021 en projectes 

estratègics de ciutat

70% Descens
de les queixes per temes de neteja

4,7 milions
d’increment

despesa en neteja (recollida lateral, 
més personal, càmeres vigilància...)

600 persones
més beneficiàries d’ajudes 

d’emergència

1.500 plaques 
fotovoltàiques

a edificis municipals per l’energia 
sostenible

90% dels serveis no 
essencials

treballen de forma telemàtica durant 
la pandèmia per atendre la ciutadania
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Les xifres no poden resumir una pandèmia, però ajuden a fer una aproximació a l’afectació que ha 
tingut la COVID a la ciutat de Terrassa.

La gran incògnita dels ERTOs.

Més d’un 90% de les petites i mitjanes empreses i persones autònomes es veuen afectades per la crisi

Pla de mesures socioeconòmiques 2020 per donar resposta al primer impacte de la pandèmia a la ciutat

Atur

Economia

Avaluació pla de xoc municipal

Social

502 defuncions 16.751 positius

17.239
persones aturades

(15,12%)

2.309
Expedients

264
Actuacions
executades

2.456
persones + que el març

de 2020 (+16,61%)

18.280
persones treballadores

afectades

12,5
milions d’€

22 milions d’€
Impacte pandèmia al
pressupost municipal

Les dones (56,79%), les 
persones majors 45 anys (%) 
es mantenen com els perfils 

amb més desocupació

Comerç, hostaleria i Indústries 
manufactureres els sectors

amb un major nombre 
d’afectats

Sense actualització de les dades des de Ju-
liol, sigui per nous expedients, desafecta-
cions o tancament d’empreses, es fa difícil 
preveure l’impacte que pot tenir la finalit-
zació d’aquesta mesura extraordinària so-
bre el teixit econòmic i l’ocupació a la ciutat.

50%
d’increment de peticions 

d’ajuda al Rebost

200%
Es duplica el nombre de 

persones ateses sense llar
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L’any 2020, davant el primer embat de la cri-
si vam executar un pla de xoc socioeconòmic 
específic per donar resposta a les primeres 
necessitats sorgides de la pandèmia. Enguany, 
hem integrat aquesta realitat dins el pressu-
post municipal, fent conviure l’atenció de la 
necessitat immediata amb l’avenç envers els 
projectes de futur per la ciutat.

Queda pandèmia per dies i, per més que avan-
cin les vacunacions, arribarà un dia on s’aixeca-
ran els expedients de regulació temporal d’ocu-
pació i haurem de veure on queden les 18.000 
persones treballadores que afecten i les seves 
2.300 empreses.

L’estructura social i econòmica del nostre mu-
nicipi, com la del món, està en joc. I ens demana 
atents i implicats per respondre àgilment. Ara, 
no cal parlar massa de la pandèmia ni perdre’s 
en l’anècdota del present. Una ciutat que no 
sap cap on va, no va enlloc. I cal saber on volem 
arribar, amb un Ajuntament transformat i més 
fort, al costat de les persones, perquè arribat el 
moment, deixem la pandèmia enrere i avan-
cem.

Isaac Albert i Agut

1r. Tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de

Terrassa i portaveu
del Grup Municipal ERC-MES

Ha passat més d’un any des de l’arribada de la 
pandèmia a Catalunya i a Terrassa i potser ha 
arribat el moment de deixar de parlar-ne. O, si 
més no, de parlar-ne massa.

És evident que la covid19 ha suposat un sotrac 
a la realitat global del món i a la particular de 
totes les persones que el conformen. Ens que-
da, des de la política de proximitat, la gestió 
que sempre ens pertoca des del municipalis-
me del cara a cara amb les conseqüències so-
cials i econòmiques de la crisi generada per la 
malaltia global. El món, però, i Terrassa dins ell, 
continua rodant i la tendència a voler analitzar 
cada dada de l’evolució, de les hospitalitzacions 
o les vacunacions ens fa oblidar que la realitat 
que vivim requereix d’accions immediates però 
també de perspectiva per saber cap on volem 
avançar.

Terrassa continua sent la mateixa ciutat que 
abans de la pandèmia, amb les seves debilitats 
i, per suposat, amb les seves fortaleses. La co-
vid ha suposat un sotrac, enorme, que ha visi-
bilitzat les debilitats de la nostra ciutat, ha ac-
celerat canvis necessaris com la transformació 
digital o les políques de sostenibilitat i obliga a 
prendre decisions llargament demorades.

Abans de la covid sabíem que un 40% de la 
gent de la nostra ciutat vivia a l’estret marge 
de la precarietat i el risc d’exclusió social. Una 
crisi sobtada i el Rebost duplica la demanda 
assistencial per tenir un plat a taula. Una visió 

clara d’una realitat invisible que de sobte es fa 
evident.

Podríem lamentar-nos i dir que just quan 
aquesta ciutat havia decidit superar 40 anys 
de governs continuistes que havien abocat Te-
rrassa a una política grisa, va i arriba la pandè-
mia... Però, sincerament, posats a abordar una 
crisi com la present millor que trobi al capda-
vant aquelles persones que ens hem conjurat 
pel canvi i transformar la ciutat.

No parlarem de la pandèmia (massa)

Opinió

cal saber on 
volem arribar, 

amb un Ajuntament 
transformat i més 

fort, al costat de les 
persones, perquè 
arribat el moment, 
deixem la pandèmia 
enrere i avancem

Si agafem el programa de govern d’aquest 
mandat fet públic el 2019 i el rellegim fa ba-
sarda de l’ambició posada en tots els canvis 
pendents, en tota la feina a fer per transformar 
Terrassa i impulsar-la cap endavant. La pan-
dèmia en requereix una redefinició i afinar els 
objectius? Sens dubte. Però no cal renegar de 
l’ambició.

“És evident que la covid19 ha suposat un sotrac a la realitat global del món i a la 
particular de totes les persones que el conformen”.

“Però, sincerament, posats a abordar una crisi com la present millor que trobi al 
capdavant aquelles persones que ens hem conjurat pel canvi i transformar la ciutat”.
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Municipalisme i sobirania energètica

74 pobles i ciutats de 
Catalunya, amb Terrassa al 
capdavant, sumen forces 
en una nova associació 
per  defensar l’energia com 
a bé essencial i públic i 
per promoure la transició 
energètica cap a un model 
just, democràtic i sostenible

AMEP, unes sigles que poden començar a ser 
conegudes com un dels passos més decidits 
del municipalisme cap a la recuperació de la 
Sobirania energètica. Es tracta de l’Associació 
de Municipis i entitats per l’Energia Pública i la 
conformen 74 municipis i 4 entitats on es re-
presenta el 40% de la població catalana. 

Tot neix arran de la mobilització impulsada des 
de Terrassa l’any 2019 quan una cinquantena 
de municipis van plantar-se davant les exigèn-
cies d’Endesa de voler cobrar les factures de 
llum a les famílies vulnerables, malgrat que la 
llei de pobresa energètica els impedia. Una ac-

Una nova associació per  defensar l’energia com a bé essencial i públic i per promoure la transició energètica 
cap a un model just, democràtic i sostenible

ció que va aturar les pretensions de la compan-
yia i va demostrar el poder del municipalisme 
en aquest camp.

Un lideratge terrassenc que s’ha materialitzat 
atorgant la presidència de la nova Associació 
al regidor de medi ambient i energia, Carles 
Caballero, que apunta com a objectius de futur 
«desenvolupar accions per promoure una tran-
sició energètica cap a un nou model energètic 
que sigui just, democràtic i sostenible, així com  
assessorar els municipis que tinguin aquests 
mateixos interessos.»

I és que actualment, el 95% de la xarxa de dis-
tribució a Catalunya és propietat d’una sola 
companyia (ENDESA), amb crítiques acumu-
lades per la deixadesa en el manteniment del 
cablejat i amb problemes acumulats, especial-
ment en els barris més vulnerables, pels talls 
durant les onades de fred. Oligopolis que, com 
explica Caballero, «tampoc comparteixen infor-
mació sobre l’estat de la xarxa o les operacions 
de manteniment que realitzen»

La nova entitat vol ser una força motora pel can-
vi de legislació que permeti garantir avançar cap 
al dret social a l’accés a l’energia, acabar amb la 
pobresa energètica i recuperar la sobirania en 
aquest camp. En altres paraules, que municipis, 
ciutadania i empreses puguin generar la seva 
pròpia energia sostenible, compartir-la i crear 
xarxes de distribució de proximitat.

Una ciutat per a tothom, el nostre compromís!
A Terrassa, treballem per fer una ciutat oberta, radicalment democràtica, fraternal i defensora dels drets humans. Una 
ciutat republicana i progressista, una ciutat de les persones i per a les persones.  Perquè som fidels al nostres orígens. 
Perquè, des de fa 90 anys, seguim al costat de la gent. Som feministes, ecologistes i municipalistes.

Perquè som com tu, ens agradaria que hi col·laboressis!

És temps d’Esquerra Republicana.

www.laccio.cat            @ercterrassa            esquerra.terrassawww.esquerra.cat        terrassa@esquerra.cat

Fes-te’n membre!
terrassa@esquerra.cat
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El passat mes de març vam portar al Ple una 
proposta de resolució per defensar els drets 
de les persones trans, un col·lectiu que ha 
estat discriminat de manera injustificada sis-
temàticament en l’àmbit polític, social i labo-
ral. Com a societat ens podem permetre que 
l’atur entre les persones trans sigui del 80%? 
La resposta ha de ser un rotund NO. 

Breus

discriminatoris amb cap persona per motius 
de sexe, gènere, orientació afectiva-sexual o 
qualsevol altre motiu.

L’objectiu és seguir avançant en els drets de 
les persones trans, afirmant la seva autode-
terminació, i sense condicionants quirúrgics, 
hormonals o psiquiàtrics. La Llei Trans no 
pretén vulnerar els drets de ningú, ans al 
contrari, en el reconeixement de la igualtat 
entre les persones i aprofundir els seus drets 
fonamentals, com són la integritat física i 
moral, la intimitat i la protecció de la salut, la 
dignitat de la persona, i el lliure desenvolupa-
ment de la personalitat. Amb això, es pretén 
treballar per als col·lectius que històricament 
han estat més maltractats, i per superar un 
sistema patriarcal que tampoc no garanteix 
els drets de les persones amb diversitat 
afectiva, sexual i d’identitat de gènere, en 
especial els de les persones trans. Conquerir 
drets per a les persones trans és avançar cap 
a una societat més justa, que garanteixi els 
drets de tothom.

Per tots aquests motius, a Terrassa, al carrer 
i a les institucions, continuarem lluitant per 
aconseguir una igualtat efectiva, per tal que 
tothom pugui viure amb tots els drets que 
es mereix, sense cap condicionant injustifi-
cat que discrimini per raó d’orientació sexual,  
d’identitat de gènere o de qualsevol altra 
clivella..

Lluitar pels drets de les persones 
trans és lluitar pels drets de 
tothom

hem de treballar
per la igualtat 

efectiva en 
qualsevol aspecte, 
i evitar tractes 

discriminatoris a cap 
persona per motius de 

sexe, gènere, orientació 
afectiva-sexual 

o qualsevol altre 
motiu

Des de Jovent, vam denunciar greus pro-
blemàtiques que es mantenen des de fa 
anys, i instar a les institucions espanyoles 
per tal que treballin per canviar-ho. L’actual 
legislació, tot i ser pionera en el seu moment, 
ha quedat obsoleta i, tracta d’una mane-
ra degradant a les persones trans, ja que 
aquestes han de patir dos anys –o més– de 
tràmits burocràtics i mèdics per tal que se’ls 
reconegui la seva identitat de gènere. Com a 
societat, no ens podem permetre que hi hagi 
una part de la ciutadania que hagi de patir 
per poder viure la seva identitat de gènere 
lliurement i hem de treballar per la igualtat 
efectiva en qualsevol aspecte, i evitar tractes 

Itineraris formatius en salut, 
sexualitat i diversitat 

Terrassa transforma la 
formació que ofereix 
en salut, sexualitat i 
diversitat a l’alumnat 
d’ESO per crear un 
itinerari únic i equilibrat a 
tots els centres de la ciutat 

I si assegurem una mateixa formació en salut, 
sexualitat i diversitat per tot l’alumnat a Terras-
sa? Amb aquesta premissa, diverses regidories 
de l’Ajuntament de Terrassa s’han conjurat i 
treballat plegades sota el lideratge de la regi-
doria de joventut per assegurar que totes i tots 
els estudiants puguin seguir un mateix itinerari. 
Un recorregut formatiu «veritablement feminis-
ta, que eduqui en la construcció de relacions 
afectives i sexuals igualitàries», en paraules de 
la regidora de joventut, Ona Martinez. 

No és que fins ara no s’hi treballés. Les forma-
cions o tallers sobre salut i sexualitat són una 
opció a l’abast dels  estudiants de secundària 
de Terrassa des de fa anys. No obstant això, 
fins al moment, era el professorat qui escollia 
fer un curs o altre. A partir d’aquest mateix curs, 
als instituts de Les Aimerigues, Jaume Cabré i 
Ramon Pont, començaran una prova pilot on es 
treballaran diversos eixos d’opressió com són: 
gènere, orientació sexual, diversitat funcional, 
classes socials i origen.  

Aquesta primera experiència a primer i segon 
d’ESO s’acompanyarà d’una avaluació abans 
i després dels tallers per veure si s’han assolit 
aprenentatges, i permetrà analitzar com mi-
llorar la iniciativa  i extendre-la a la resta de 
centres escolars. El professorat també rebrà 
formació per donar la possibilitat de treballar 
amb les famílies del centre a través de les AFA. 

Diverses regidories de l’Ajuntament s’han conjurat i 
treballat plegades per assegurar que totes i tots els 
estudiants puguin seguir un mateix itinerari. 
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“La pandèmia ha tingut 
molta afectació en la 
salut mental de les 
persones”
El testimoni de Pilar Sierra, 
infermera i psicòloga al CAP.

La Pilar Sierra és infermera d’un CAP a Bar-
celona i psicòloga. Com a infermera ha viscut 
de primera mà la pressió dels CAP durant la 
pandèmia que han hagut de canviar la seva 
dinàmica de funcionament i passar d’una 
atenció totalment presencial i personalitzada 
amb els pacients, a una atenció més distant 
i telemàtica. A més, com a psicòloga ha vist 
en primera línia com la pandèmia també ha 
tingut una afectació en la salut mental de les 
persones, ja que ha vist aparèixer problemes 
mentals com l’ansietat o la depressió. 

“La pandèmia als pacients els ha afectat molt, 
sobretot psicològicament. Molt perquè la ma-
joria són gent gran, la gent està descompen-
sada, té molta por, ansietat, estem veient de-
pressions, agorafòbies, molt trastorn de pànic. 
La pressió psicològica que tenen els nostres 
pacients és brutal”. 

Alhora, la Pilar ja ha començat a vacunar al seu 
cap des del mes de desembre i explica que tots 
els professionals mèdics han rebut una forma-
ció específica per poder vacunar i que això ha 
fet alterar el ritme d’atenció als CAP. 

“Les vacunes són molt segures. En general la 
gent està molt animada a vacunar-se, veuen 
i veiem en la vacuna un bri d’esperança per 
sortir d’aquesta situació. Comencem a veu-
re dades que demostren que amb la vacuna 
baixa el risc de contagi, i això és molt impor-
tant per trencar les cadenes de transmissió”.

Un any després de l’anul·lació dels premis 
Gorra Frígia a causa de la pandèmia, aquest 
2021 ha tornat el reconeixement atorgat per 
Esquerra Republicana de Terrassa a una 
entitat o personalitat de la ciutat que hagi 
destacat a l’hora de personificar i defensar 
els valors republicans. 
Una distinció que ha re-
caigut enguany en Creu 
Roja Terrassa, tant per la 
seva trajectòria en l’ac-
ció social i comunitària a 
la nostra ciutat, com es-
pecialment per la tasca 
destacada i l’esforç in-
creïble dels seus equips i 
voluntariats des de l’inici 
de la pandèmia. 

Coincidint novament 
amb el record de la pro-
clamació de la Repúbli-
ca, l’acte s’ha realitzat 
enguany en un fomat 
adaptat a les circumstàncies a la Coral dels 
Amics. El president de creu Roja Terrassa, 
Marià Gallego, juntament amb una repre-
sentació de l’entitat, han rebut el reconeixe-
ment de la mà de la secretària d’atenció 
sanitària i participació de la Generalitat de 
Catalunya, Carme Bertral, acompanyada pel 
primer tinent d’alcalde i portaveu municipal 
dels republicans, Isaac Albert, i la presidenta 
d’ERC Terrassa, Xènia Albà.

Després de la lectura de l’acta del jurat, on 
s’ha destacat la difícil tasca d’atorgar el guar-
dó enguany per les nombroses persones 
que han treballat a primera línia a Terrassa 
per plantar cara a la pandèmia, Isaac Albert 
ha destacat els mèrits que han portat a la 

deliberació final: “La 
solidaritat abans de la 
Covid a Terrassa no 
s’entendria sense Creu 
Roja. La solidaritat, l’es-
forç, la lluita per una 
ciutat millor de Creu 
Roja se’ns fa evident 
durant la pandèmia.” 

En aquest sentit, Isaac 
Albert, ha destacat la 
gestió i formació del 
voluntariat realitzat 
per l’entitat per donar 
resposta a totes les 
necessitats, des del 
repartiment a domicili 

d’aliments i medicaments a la consciencia-
ció a peu de carrer, a tots els barris, de dia 
i de nit, per repartir material de protecció 
i fer de Terrassa una ciutat segura davant 
la Covid.

Tasques que Creu Roja ha combinat alhora 
que ajudava a fer front a l’increment de les 
necessitats socials, on s’ha doblat l’atenció 
a les persones sense sostre, a la gent gran o 
a les demandes d’aliments al Rebost. 

Creu Roja, 17è Premi Gorra Frígia
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Joan Crispi i Escursell
El 23 de gener de l’any 2011 més de 
20.000 terrassenques i terrassencs van 
votar a Terrassa Decideix on, per primera 
vegada, es realitzava una consulta pública 
per donar l’opció a tota la ciutadania a de-
cidir el futur polític de Catalunya. Entre els 
centenars de voluntaris que van fer possi-
ble aquest exercici de participació i demo-
cràcia, recordem Joan Crispi, desaparegut 
pocs mesos abans del desè aniversari, his-
tòric militant republicà i fidel assistent als 
Cants de la Llibertat al Raval de Montse-
rrat en contra de la repressió. Gran amant 
de la muntanya i, sobretot de la llibertat. 
Discret, constant, incansable, sempre es-
tava a punt per col·laborar amb totes les 
causes on sabia que podia ajudar.

Fina Fontanals i Sàez
Enguany també ens ha deixat la Fina. Mili-
tant històrica d’Esquerra Republicana, co-
mercial tèxtil durant 25 anys. Companya, 
amiga i inesgotable lluitadora de totes les 
causes relacionades amb la justícia social, 
el feminisme, la llibertat nacional. Alegre, 
crítica, optimista i per damunt de tot una 
gran persona.

Breus

Els mitjans telemàtics per-
meten a Esquerra Republi-
cana de Terrassa mantenir i 
ampliar la seva activitat po-
lítica a la ciutat

Més de 30 assembles obertes i reunions políti-
ques, una vintena d’actes telemàtics i diverses 
sessions de formació obertes a la ciutadania...  
L’activitat política de la secció local d’Esquerra 
Republicana a Terrassa és un clar exemple de 
com les mesures sanitàries implantades per la 
pandèmia han transformat la participació po-
lítica i l’han transportat envers les xarxes aju-
dant, fins i tot en alguns casos, a un increment 
de la participació.

Com va passar en molts altres àmbits d’activi-
tat social o econòmica, el desconcert inicial de 
març de 2020 davant la pandèmia, ERC Terras-
sa va superar ràpidament el desconcert inicial 
davant el confinament per dur a terme a finals 
de març del 2020 la primera assemblea oberta 
perquè els propis regidors de l’equip de govern 
municipal poguessin explicar davant la ciuta-
dania l’evolució de la pandèmia a la ciutat i les 
mesures que s’anaven implementat davant les 
conseqüències de la mateixa.

L’activitat telemàtica des d’aleshores es conso-
lida de forma regular i es manté com a canal 
d’interacció permanent amb la ciutadania, alho-
ra que permet obrir la participació en algunes 
reunions de referents sanitàris o el propi Con-
seller de treball, afers socials i famílies, Chakir El 

Homrani, per saber quina feina es desenvolupa 
a fora la ciutat.

Les noves tecnologies incrementen el treball 
intern en espais especialitzats ja existents com 
l’educació o l’Assemblea de dones d’Esquerra 
de Terrassa, però també permeten obrir nous 
canals perquè el partit s’obri a la ciutat, amb ses-
sions formatives sobre noves formes de violèn-
cia masclista o sobre la transició energètica.

Participació a un clic

A l’espera de 
poder retrobar 

la proximitat, la 
pandèmia obre la 

política a noves formes 
de participació i 
implicació amb la 

ciutat.

La campanya electoral del 14F és un punt d’in-
flexió on molta d’aquesta activitat telemàtica 
es veu visibilitzada i on els terrassencs i terras-
senques poden copçar com els actes tradicio-
nals han evolucionat envers formats mixtes 
o íntegrament telemàtics. De fet, les mesures 
sanitàries de contenció de l’aforament, porten 
a que tots els actes realitzats pels republicans 
(des de presentacions de llibres, els Premis 
Gorra Frígia o els mateixos actes electorals), 
puguin ser seguits telemàticament i recuperats 
posteriorment per quí no hi ha pogut assistir.

A l’espera de poder retrobar la proximitat, la 
pandèmia obre la política a noves formes de 
participació i implicació amb la ciutat.
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— Ser la regidora més jove con-
diciona?

Ser dona en política no és fàcil; ser 
dona i jove, encara ho és menys. 
La política l’han construït homes 
adults durant molts i molts anys 
i està feta i pensada per ells. Per 
això ser la regidora més jove és 
un orgull i, alhora, la responsabili-
tat de ser la veu d’una generació 
que és futur, però també i sobretot 
present. D’una generació a qui ens 
han empès cap a la precarització 
permanent, però que alhora som 
la més preparada i també la que 
ha posat al centre del debat públic 
lluites com l’ecologisme o el femi-
nisme. Per impulsar canvis cal que 
accedim als llocs de decisió aque-
lles veus que durant anys n’hem 
estat excloses, per posar al centre 
noves necessitats.

— Es té en compte a la infància 
i la joventut a la política munici-
pal?

Fins ara, no massa. No ha estat fins 
aquest mandat que hem creat una 
regidoria específica d’Infància des 
d’on estem impulsant el primer Pla 
Local de la Infància i l’Adolescèn-
cia de Terrassa. I ho fem amb els 
i les protagonistes! Fins ara ja hi 
han participat més de 1.200 nens i 
nenes de la ciutat, des de les esco-
les i des del Consell Municipal de 
la Infància i l’Adolescència. Sempre 
els dic el mateix: no ens permeteu 
que continuem construint la ciutat 
sense vosaltres!

— La pandèmia l’ha patit més la 
joventut?

La pandèmia ens ha afectat ab-
solutament a totes, de diverses 
maneres, i sobretot ha fet evidents 
aquelles desigualtats que ja exis-

Parlem amb Ona Martínez i Viñas

tien. Som els joves amb més atur 
d’Europa (un 40%!) i no ens hem 
de sorprendre... Som la generació 
de les crisis. Atur, pràctiques no re-
munerades, feines precàries, sous 
indignes, alta temporalitat... La crisi 
actual agreuja una precarització 
que ja era estructural. I, mentres-
tant, massa sovint som oblidats o, 
pitjor, criminalitzats.

— Tenen futur?

La nostra responsabilitat és que 
en tinguin. Perquè som el futur. 
Abans de la crisi des de l’Ajun-
tament ja ens plantejàvem com 
ajudar amb l’emancipació dels i 
les joves, per reduir desigualtats... 
Ara, la responsabilitat és doble. 
Per això estem treballant per 
impulsar un Pacte per a l’Eman-
cipació juvenil que situï al centre 
del debat públic i construeixi res-
postes.

— Dins la joventut trobem tam-
bé més desigualtats?

Sens dubte. La crisi està agreujant 
les desigualtats que ja existien. 
Plou sobre mullat. I penso, per 
exemple, en els joves migrats que 
pateixen el racisme institucional 
d’una llei d’estrangeria indigna. 
Joves que sobreviuen en naus 
a la nostra ciutat. Durant massa 
temps s’havia preferit mirar cap 
a una altra banda... Nosaltres ens 
hem arremangat, hem reduït les 
llistes d’empadronament o estem 
iniciant, amb el suport de la Ge-
neralitat, el projecte socioeduca-
tiu “Sostre 360”, però queda molt 
per fer. Per no parlar d’altres grans 
desigualtats, com la bretxa digital 
que afecta directament l’educació.

— Parles de bretxa digital, com 
a regidora de Tecnologia, això és 
un problema a Terrassa?

És un problema global. I Terrassa 
no en som l’excepció. Aquest any 
desplegarem punts de wifi gratuït 
a tots els districtes de la ciutat 

per començar a suplir mancan-
ces. Hem d’avançar cap a l’equitat 
digital i això vol dir especialment 
capacitació per a joves, famílies o 
persones a la cerca de feina; vol dir 
transformar digitalment l’adminis-
tració per fer-la més propera i efi-
cient o implantar el 5G per generar 
activitat i ocupació de qualitat. Te-
rrassa ha de ser una ciutat digital.

— Terrassa està preparada per 
al futur?

Terrassa feia anys que vivia de 
renda, sense tenir clar què volia 
ser. Tenim mancances que hem 
de superar, començant per l’admi-
nistració, però és imprescindible 
tenir un horitzó compartit. Terras-
sa tenim una situació estratègica. 
Ens ho hem de creure i treballar-hi 
molt.

Un referent? 
Quitèria Tarragó 
Casellas
“Va ser la primera regidora 
de l’Ajuntament de Terras-
sa l’any 1937. Les que estem 
aquí no hi seríem sense ella. 
Va ser una pionera, una acti-
vista; una dona plena d’ideals 
i implicada socialment per 
construir una ciutat i un món 
més justos. Descobrir la seva 
figura gràcies a la intensa tas-
ca de la historiadora Teresa 
Rodríguez Herrerías ha estat 
meravellós. La Quitèria ens va 
obrir camins on no n’hi havia i 
representa, com poques per-
sones, el deure cívic republicà 
de canviar la societat a cop de 
lluites diàries, pensant en la lli-
bertat i el bé comú.”

Ser dona en política no és fàcil;
ser dona i jove, encara ho és menys
Amb 28 anys és la regidora més jove d’aquest mandalt al ple municipal i és la res-
ponsable al govern municipal de Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i famí-
lies, Qualitat Democràtica, Transparència i Qualitat, Tecnologia, Plans i Projectes, 
Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica i Drets Humans.


