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Arribem a l’equador del mandat. Un bon moment per mirar 
d’on venim, que hem fet i com ho hem fet; un bon moment 
per mirar endavant i dir que volem seguir fent i com ho vo-
lem fer.

Fa dos anys ens vàrem presentar a unes eleccions amb l’ob-
jectiu del canvi polític a Terrassa. El canvi, ni es pronostica 
ni es promet, es fa! I tot just fa dos anys signàvem un 
pacte entre Tot per Terrassa i Esquerra Republicana per 
un govern fort, estable, progressista que impulses, reim-
pulses i fes renéixer la ciutat de Terrassa. 

Un pacte fruit d’un resultat electoral molt clar, i no només per 
la majoria absoluta del govern, sinó perquè 20 dels 27 re-
gidors actuals del Ple Municipal, es van presentar a les elec-
cions amb l’objectiu del canvi a la ciutat, i això feia inevitable 
obrir un nou escenari a la ciutat.

Acabar amb quaranta anys de govern socialista era un 
objectiu, una voluntat política i una necessitat per la ciu-
tat de Terrassa. Un canvi que no va en contra de ningú, ni 
a favor d’uns quants. Un canvi a favor de la ciutat i dels 
seus veïns i veïnes.

Sabem que el canvi, per si sol, no vol dir res. Això no anava 
de canviar de partit per uns altres, unes regidores i regidors 
per uns altres. El canvi només té sentit si el dotem de 
contingut i de projecció.

En aquest sentit, aquest és un govern de canvi, de trans-
formació, de gestió diària i de construcció de futur. Som un 
govern que canvia les polítiques públiques, de transfor-
mació de l’administració al servei dels ciutadans, amb 
capacitat de gestionar el dia a dia i de construcció d’un 
futur millor per a tothom.
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La prova que és així, és que quan el març del 2020 esclata 
la pandèmia es troba amb un govern treballant al costat de 
la gent. Treballant pel canvi, per fer les coses diferents i ens 
permet donar resposta de forma àgil, ràpida i eficient a una 
crisi mundial mai viscuda. Una crisi sanitària, de base no 
econòmica, però que ha acabat impactant en l’economia 
d’una forma bèstia. Aquest és un fet no menor, perquè ens 
ha permès, com administració més propera a la ciutadania, 
prendre mesures quirúrgiques eficaces per donar resposta a 
les necessitats que amaven detectant.

La pandèmia ha suposat un problema greu en la gestió del 
dia a dia, però mai, com a govern, l’hem utilitzat com excusa 
per a res. La pandèmia ha suposat un repte que ha fet 
evident el canvi que Terrassa necessitava.

Quan parlem de canvi, parlem de noves polítiques públiques, 
de fer les coses d’una altra manera, d’aproximar-nos a la rea-
litat des de perspectives diferents. En aquesta Memòria tro-
bareu una mostra d’una acció permanent per transformar la 
ciutat, amb un projecte educatiu de ciutat integral, dins i fora 
de l’escola; amb un urbanisme més verd i sostenible; polí-
tiques econòmiques més socials i cooperatives; creient en el 
paper d’inclusió social i projecció de ciutat d’àmbits com la 
cultura i l’esport... 

Amb unes polítiques estratègiques de cohesió social, en-
teses com la capacitat que té la ciutat d’organitzar-se per 
respondre col·lectivament i de manera compartida els reptes 
que com a ciutat tenim plantejats...

La cohesió social no és el resultat del desenvolupament 
econòmic, és una condició necessària per fer-lo possible. 
Que la millor política social és la creació de llocs de treball? 
Potser sí... Però el que segur que sí, és que la millor política 
econòmica és la lluita contra la pobresa, contra l’exclusió i a 
favor de la cohesió social...

Som un govern 
que canvia les 

polítiques públiques, de 
transformació de l’admi-
nistració al servei dels 
ciutadans, amb capaci-
tat de gestionar el dia a 
dia i de construcció d’un 
futur millor per a 
tothom.

En definitiva creiem i apostem per polítiques centrades en 
les persones i els drets humans (així hem revisat el progra-
ma de govern)... Una aposta per grans projectes de reacti-
vació compartits, transformació de la ciutat i d’adminis-
tració, davant la pandèmia no retallem, posem tots els 
recursos al servei de la ciutat, incrementem l’ambició i 
ens revisem per ser més efectius amb els recursos que 
tenim per donar resposta a les necessitats detectades.

Passem comptes amb la ciutadania explicant la nostra acció 
de govern i com a partit en aquesta memòria i recordant la 
crida que ja vaig fer a tots els actors polítics, socials i econò-
mics de la ciutat. A tots ens toca impulsar la reconstrucció 
d’una ciutat que s’ha descobert vulnerable. 

Ser i fer ciutat no significa només viure uns al costat dels 
altres, és afrontar reptes col·lectius amb la suma de ca-
pacitats, competències i recursos diversos, i a nosaltres 
ens toca liderar-ho.

Terrassa és molt més del que aparenta, molt més del que 
projecta i més del que de vegades nosaltres mateixos 
ens creiem. Creiem en una ciutat més equitativa, més justa, 
que no discrimini i lluiti per la igualtat en tots els àmbits de la 
vida. Amb un govern paritari que farà possible el primer Ple 
de Dones a la Ciutat, que lluita contra el feixisme i el racisme 
i treballa a favor de la inclusió de les persones nouvingudes...

2 anys, els principis es mantenen intactes i els compromisos 
més vius que mai...
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Esquerra Republicana de Terrassa desenvolupa una intensa 
campanya a tota la ciutat per trencar l’immovilisme al gov-
ern de la ciutat després de 40 anys de governs socialistes i 
impulsar un canvi que aposti per Terrassa com a ciutat ed-
ucadora, que garanteixi l’habitatge per a tothom, que sigui 
una ciutat pròspera, fàbrica de creació, inclusiva, potència 
esportiva i que sigui una ciutat amable. En definitiva, per 
transformar Terrassa i impulsar-la al lloc que li correspon. 

Guanya el canvi
Les eleccions del 26 de maig del 2019 esdevenen un punt 
d’inflexió històric per la ciutat de Terrassa. La ciutadania 
vota canvi i transformació, amb l’objectiu clar de posar les 
persones al centre de les polítiques públiques de la ciutat. La 
llista d’ERC-MES és l’única llista dins el consistori que creix 
en vots i representació amb 5 nous representants i s’insta 
a obrir converses amb la formació de TxT per impulsar el 
canvi. Les persones electes són:

Impulsem Terrassa
En campanya

Isaac Albert - Candidat i portaveu. Ex-
pertesa pública i privada, visió de ciutat 
per transformar la ciutat present i futura.

Teresa Ciurana - Mestra, sindicalista, 
feminista, ferma defensora de l’educació 
com a motor de transformació.

Pep Forn - Llarga expertesa profession-
al al sector financer i cultural i implicació 
vital permanent en les entitats socials, 
culturals i esportives de la ciutat. 

Ona Martínez - Representat de Jovent 
Republicà. Professional de la comuni-
cació, Feminista, socialista, animalista i 
republicana.

Carles Caballero - Emprenedor, ecolo-
gista, apassionat de l’urbanisme i impli-
cat en la política terrassenca des de ben 
jove.
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Acord per Terrassa 
13 de juny - Isaac Albert, per Esquerra Republicana de Ter-
rassa, i Jordi Ballart, per Tot per Terrassa signen l’Acord que 
posa les bases per un canvi històric al govern municipal “La 
nostra prioritat és la de retornar a la ciutat la il·lusió i l’impuls 
que necessita i es mereix. (...) Una ciutat clarament progres-
sista, democràtica, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i 
que lluiti sempre per la justícia social i el benestar de la seva 
gent. Una ciutat feminista i antifeixista.”

Constitució nou Ajuntament 
La constitució del nou ple de l’Ajuntament i l’elecció de Jordi 
Ballart com alcalde obren la porta a l’organització del nou 
govern municipal paritari i amb una estructura nova on Isaac 
Albert esdevè el primer tinent d’Alcalde i es creen les Arees 
de Cicles de la Vida, Promoció Econòmica i Projecció de la 
ciutat i sorgeixen nous espais de treball com la regidoria 
d’infància i adolescència, Rieres o Benestar Animal. Un nou 
executiu dissenyat per desenvolupar polítiques transforma-
dores, projectar la ciutat i situar les persones al centre.
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Primeres passes 

Comença la feina - S’inicia l’elaboració del programa 
de govern i el pressupost, es prioritza accions per revisar 
la neteja i la seguretat de proximitat i s’inicien treballs per 
analitzar el model de gestió del transport públic.

Onada de calor - S’obren les piscines municipals de for-
ma gratuïta, es revisa horaris de Festa Major i es reforça el 
suport sanitari i se situen punts d’aigua a tota la ciutat.

Feminicidi - L’Ajuntament activa per primera vegada el 
protocol de dol per l’assassinat de Monica Borràs.

FESTA MAJOR - S’amplien les accions per una FM sense 
agressions sexuals ni comportaments sexistes ni lgtbifòbics 
amb 2 carpes informatives i un itinerari segur entre Vall-
paradís i el centre.
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Teixint ciutat
El nou govern comença una agenda intensiva per adequar 
els serveis als projectes de ciutat que es van definint i a teixir 
complicitats amb reunions amb la ciutadania, entitats i asso-
ciacions.

Educació - Teresa Ciurana, com a regidora d’educació, 
comença a teixir complicitats amb la comunitat educativa 
per desenvolupar els projectes per situar l’educació al centre 
de les polítiques públiques de ciutat.

Acció de govern
Portal de sant Roc - El nou govern decideix actuar 
directament sobre les deficiències estructurals de l’aparca-
ment subterrani, finalitzar la concessió i començar a projec-
tar una reforma per l’ampliació de les zones de via-nants a 
la ciutat. 

Economia - El primer tinent d’alcalde, Isaac Albert, es-
tableix les primeres converses amb teixit comercial, agents 
econòmics i socials, Cambra, per explicar el nou model d’in-
tegració i treball de la promoció econòmica i la projecció de 
la ciutat amb visió de ciutat.

Parc Audiovisual - Innovació, projectes audiovisuals i 
universitats, de la mà de Pep Forn, comencen a analitzar les 
possibilitats de futur i transformació del Parc com a referent 
de la indústria audiovisual, així com la xarxa a desenvolupar 
dins i fora la ciutat per fer-ho possible (ESCAC, cluster au-
diovisual, visita agents econòmics...).

Inversió al territori - Es decideix la distribució de 2,5 
milions d’€ de romanent de tresoreria en 35 accions de mil-
lora al territori, prioritzant actuacions d’accessibilitat i millora 
de places, jardins i espais de lleure.

I també:
• S’organitza la primera escola d’estiu d’emprenedoria. 
• Comença la reparació i recuperació de la coberta i les llan-
ternes de la Sala Muncunill.
• Es crea una nova zona de circulació de gossos a Can Petit.
• S’actua sobre problemes aparcament de diferents zones 
ciutat.

Feminicidi  - Només un mes després de l’anterior cas, 
Terrassa ha de tornar a activar el protocol de dol per femini-
cidi davant l’assassinat masclista d’Eva A.P.
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Inici de curs
Comença amb força el curs polític amb accions per la de-
fensa d’un nou model de municipalisme actiu, impulsant i 
situant el centre l’educació i començant la definició d’una 
transformació de ciutat sostenible i amb les terrassenques 
i terrassencs com a prioritat. 

Endesa - Endesa envia, en ple mes d’agost, amenaça 
als municipis de tallar la llum a les persones en situació de 
vulnerabilitat si no se li paguen 21 milions d’euros de deute. 
El govern de Terrassa defensa el dret als subministraments 
bàsics i organitza un front comú amb desenes d’Ajunta-
ments d’arreu del País que es reuneixen a la nostra ciutat 
per plantar carà a l’elèctrica. Es frena les pretensions de la 
companyia.

Revolució verda - Es presenta el nou model de ciutat 
que es desenvoluparà basat amb la sostenibilitat i un nou 
model de mobilitat que doblarà l’espai per a vianants a tota 
la ciutat, ampliarà els carrils bici, consolidarà les zones 30 
(feina ja iniciada durant l’agost) i consolidarà l’Anella verda, 
entre altres accions de sostenibilitat i conscienciació. 

Tornada a l’escola - El curs escolar s’inicia amb el 
Pere Viver com el primer centre que esdevé plenament ins-
titut-escola a la ciutat. Durant l’estiu s’han invertir 820.000€ 
en adequació dels Centres escolars, s’estrena un nou camí 
escolar al Roser Capdevila i les negociacions obertes amb 
el Dep. d’educació permeten ja aquest curs incrementar el 

nombre de professorat de reforç. La tinent d’alcalde Teresa 
Ciurana inicia un contacte directe amb la comunitat educati-
va i visites a tots el centres de la ciutat. 

Diada - ERC Terrassa aprofita les commemoracions del 4 
i 11 de setembre per llençar un missatge de persistir en la 
defensa dels drets i llibertats i l’alliberament de les persones 
represaliades, així com remarcar el compromís d’impulsar 
des del govern municipal polítiques republicanes. 

Acció de govern
• El govern revisa els canvis d’enllumenat per detectar punts 
foscos i la seva millora.
• Nova edició del TNT amb voluntat de fer crèixer el festival 
i internacionalitzar-lo.
• El projecte Tercer Paissatge transforma la plaça Cipriano 
Garcia a Sant Pere Nord amb grans murals urbans.
• Comencen a treballar els nous Consells d’administració a 
les Societats.
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Fonaments
Quan encara no s’han complert els 100 dies del nou govern 
municipal, l’executiu presenta un programa de govern am-
biciós amb voluntat de transformar la ciutat i els primers 
pressupostos i ordenances del mandat. Es defineixen els fo-
naments del canvi a la ciutat. 

Programa de govern
El document estableix les línies de treball del nou executiu 
per transformar i construir un model de ciutat més verda, 
més lliure, més pròspera, més justa i més democràtica. Una 
ciutat unida, inclusiva, oberta, feminista, sostenible i adapta-
da als nous temps. El programa estructura la feina a desen-
volupar en 10 grans objectius  que donen coherència a 178 
eixos d’actuació, tots ells alineats amb els Objectius Globals 
de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Pressupost i ordenances 2020
El nou govern treballa per superar els condicionants econò-
mics heredats del mandat anterior i construeix uns comptes, 
en paraules d’Isaac Albert, per «Aconseguir fer el màxim 
possible per la ciutadania i pel projecte de ciutat amb els 
recursos que tenim. Aquesta és la base d’aquests pressu-
postos. I entenem que el valor de ciutat a aportar des del 
govern és treballar per oferir a la ciutadania equipaments i 
serveis de primera».

Partides destacades.
• Polítiques socials i d’atenció a les persones vulnerables (3,1 milions)
• Es recupera inversió en polí-
tica social d’habi-
tatge (550.000€).
• Aposta per l’edu-
cació (1,3 milions).
• Increment radical 
en cultura i esport 
com a elements cohe-
sionadors de ciutat (2 
milions).

• Millora en la neteja i la gestió de residus (1,8 milions).
• Millora en Promoció econòmica i ocupació (310.000€).
• AMNISTIA - La ciutadania de Terrassa torna a sortir mas-
sivament al carrer per oposar-se a la sentència contra el re-
ferèndum de l’1 d’Octubre. Es viuen diverses manifestacions 
multitudinàries, les marxes per la llibertat passen per Terras-
sa i el Ple municipal aprova demanar l’amnistia per les preses 
i presos polítics i el retorn de les persones exiliades. 

Acció de govern
• Protocol per espais d’oci lliures d’agrassions sexuals i lgt-
bifòbiques.
• Actuacions de seguretat i adequació al Portal de Sant Roc.
• Presència de Terrassa al Congrès Català sobre la Qualitat 
de l’Aire.
• La Setmana del cinema amplia activitats.
• Isaac Albert explica les polítiques pel comerç en trama ur-
bana a un Congrés internacional a Vitoria Gasteiz .
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Persones
Es comença a visibilitzar un dels objectius principals del 
govern, que és el de construir una ciutat per a totes les edats 
de manera transversal.

Pla local infància i adolescència 
Es comença a desenvolupar el pla per planificar l’estratè-
gia municipal d’infància i adolescència en els propers anys, 
coneixent la situació actual i implicant als agents del territori 
per programar accions conjuntes d’acord amb les necessi-
tats detectades. 

Pla local d’habitatge 
S’aprova per unanimitat un pla amb 47 mesures per garantir 
el dret a l’habitatge a la ciutat, amb voluntat de fer crèixer el 
parc públic d’habitatge, implementar sancions i treballar per 
expropiacions als grans tenidors. 

Taula sensellarisme - Amb entitats del 3r sector i 
agents sanitaris per desenvolupar estratègies i accions com-
partides. 
• Nova economia - Nova edició de la Fira de l’economia so-
cial i solidària amb més espai i programa ampliat per posar 
en valor un sector en creixement (8% teixit econòmic ciutat) 
i a potenciar.

• L’Ajuntament i el Centre Tecnològic Leitat organitzen una 
jornada per descobrir els avantatges i les oportunitats de 
negoci de la impressió 3D.
• Èxit d’assistència a la segona edició de Serious Game Camp 
on s’exposen les aplicacions al camp de la salut de videojocs, 
realitat virtual i realitat augmentada. 
• L’Ajuntament organitza una jornada sobre les dones amb 
capacitats diverses en l’àmbit professional i social.
• Es constitueix el Consell de la Formació Professional amb 
el repte de redefinir i actualitzar les polítiques en aquest àm-
bit tant educativament com de futura integració al mercat 
laboral.

Nova presidenta 
a la Secció Local 
d’ERC
L’Assamblea d’ERC Ter-
rassa renova l’executiva i 
escull Xènia Albà i Cante-
ro, que esdevé la primera 
dona en presidir la secció 
local.  “Ens calen noves mi-
rades i noves maneres de 
fer i treballar.” 

Acció de govern
• Es confirma Terrassa com a seu del Mundial de Hockey 
herba femení 2022.
• Es publica la guia d’acollida per a persones nouvingudes 
amb recursos disponibles i consells pel seu arrelament a la 
ciutat.
• Joventut forma a 500 delegats i delegades dels centres de 
secundària de la ciutat.
• S’adequa els camins de les Martines i els punts d’accés a 
l’Anella verda. 
• Es constitueixen els Consells Municipals de Districte.
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Audiència pública
Tots els membres del govern municipal participen en una 
audiència amb la ciutadania per explicar el Programa de 
govern municipal, escoltar inquietuds i respondre les pre-
guntes de les terrassenques i terrassencs.

T-Hospital - Es posa en marxa la targeta d’autobús per 
viatjar de forma gratuïta a l’Hospital de Terrassa. S’expedeix-
en 5.900 targetes només durant el primer mes.

T-Aigua
Es compleix un any de gestió pública i directa de l’aigua a 
la ciutat. L’empresa treballa com a reptes presents i de futur 
per la qualitat de l’aigua, noves infraestructures i sistemes 
informàtics que millorin el servei, el manteniment i ampliació 
de les ajudes socials.

Les Fonts - Acord entre Sant Quirze i Terrassa per trebal-
lar en comissions bilaterals pel futur del barri de Les Fonts, 
els serveis als seus veïns i veïnes i incloent per primera vega-
da l’anàlisi sobre la seva integració en un sol terme municipal. 

Nadal per a tothom - La campanya de Nadal incre-
menta les activitats per la dinamització del comerç a la ciutat 
i acostar el Nadal pensant en tothom. S’instal·la una pista de 
gel accessible, s’incorpora al calendari activitats solidàries i 
amb el cicle “Terrassa Vibra” s’ofereix música en viu al carrer 
a diferents punts de la ciutat. 

Acció de govern
• L’Ajuntament pinta itineraris segurs per millorar l’accessi-
bilitat cognitiva de l’alumnat de l’Escola Crespinell.
• S’obre de nou el servei d’aules d’estudi en horari nocturn 
durant els caps de setmana.
• S’instal·la un nou aparcament tancat per a bicicletes a la 
sortida de Terrassa Estació del Nord.
• Es presenta l’informe Terrassa sense racisme el·laborat 
amb SOS Racisme i s’assumeixen les propostes per avançar 
en aquest camí.
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Professionalització - S’inicia el programa Aprenen-
tatge per a la Professionalització de les Persones (APP) on 
es formarà i especialitzarà persones en risc d’exclusió social 
per treballar en l’àmbit sanitari.

Atenció a la diversitat
El Servei d’atenció integral a la Diversitat Afectiva i Sexual 
(SAI-DASIG) consolida el cicle de trobades amb famílies 
amb infants o joves LGTBI+. En el seu conjunt, el Servei in-
crementa en un 124% les atencions a persones del col·lectiu 
LGTBI+ durant l’any 2019.

Òmnium 50 anys
Al costat d’Òmnium Terrassa en l’acte de tancament de la 
commemoració del mig segle de presència a la ciutat on ha 
destacat per la seva tasca en defensa de la llengua i cultura 
catalanes, l’educació i la cohesió social.
 

Acció de govern
• El govern es reuneix i dona suport als representants de 
les treballadores de la Planta Continental per evitar el seu 
tancament.
• Es realitza un curs de formació a activistes del Pla anties-
tigma en salut mental.
• L’Ajuntament de Terrassa amplia els supòsits per demanar 
ajuts al pagament de l’IBI per a famílies monoparentals.

• Es posa en marxa l’aplicació “Sense 
esperes” per 
demanar cita 
prèvia als ser-
veis municipals 
fàcilment.

Patrimoni
El govern de Terrassa avança amb iniciatives per protegir el 
patrimoni cultural i natural de la ciutat, alhora que es treballa 
per la seva projecció exterior. 

FITUR
Terrassa amplia la seva presència a la Fira Internacional de 
Turisme i suma a l’estand del Servei de Turisme municipal la 
presentació de l’oferta relacionada amb la industria audiovi-
sual i el turisme cinematogràfic. L’aposta pel turisme indus-
trial, la difusió del patrimoni i el turisme cultural es manté i 
la ciutat es visibilitza en dos stands i una intensa agenda de 
contactes del regidor, Pep Forn, per impulsar la projecció de 
la ciutat. 

Anella Verda
La Generalitat aprova definitivament el projecte de l’Anella 
Verda de Terrassa. Es consolida així l’espai natural de 4.400 
hectàrees que rodeja la ciutat urbanitzada i permet con-
solidar aquest patrimoni natural de gran valor ambiental, 
paisatgístic i cultural, amb un important potencial ecològic, 
social i econòmic. 
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Sala i Badrinas - El Departament d’Educació i l’Ajun-
tament de Terrassa signen un acord de col·laboració per la 
construcció del futur Institut escola Sala i Badrinas. El centre 
comptarà amb 2 línies, compleix una reivindicació històrica 
per la millora de l’oferta de l’escola pública a la zona 3 d’es-
colarització. 

Teixint vincles
El govern intensifica les relacions amb altres administracions 
per treballar conjuntament en els grans projectes de ciutat. 

Acció exterior 
L’Ajuntament i el De-
partament d’Acció Ex-
terior de la Generalitat 
acorden col·laborar 
en la projecció inter-
nacional dels grans 
projectes de ciutat. El 
primer tinent d’alcalde, 
Isaac Albert, viatja fins a 
Brussel·les per acordar 
amb la Delegada de la 
Generalitat, Meritxell 
Serret, una estratègia 
per impulsar projectes 
estratègics de Terrassa 
en el Marc de la UE. 

Economia Social
El Director General d’Economia Social de la Generalitat, Jo-
sep Vidal, es reuneix a Terrassa amb el regidor, Pep Forn, i el 
primer tinent d’alcalde, Isaac Albert, per parlar de la imple-
mentació del Pla estratègic de la ciutat en aquesta matèria 
i visitar les Teixidors i Prodis i parlar amb les entitats sobre 
els projectes de futur.

Vapor Ros - El govern impulsa una modificació d’usos 
admesos en el conjunt d’edificis històrics del Vapor Ros per 
intentar mantenir les activitats que s’hi desenvolupen i que 
la transformació urbanística del mateix conservi el patrimoni 
històric, social i cultural del mateix. 

Transició energètica - Cecot i Ajuntament signen un 
conveni pel programa Vallès Solar amb l’objectiu d’impulsar 
la transició energètica a la comarca, un projecte promou la 
instal·lació d’1 milió de m2 de plaques fotovoltaiques en co-
bertes.

Acció de govern
• L’Ajuntament bonifica el 100% de la quota de servei de la 
tarifa social d’aigua d’ús domèstic a Terrassa (2492 famílies 
beneficiades durant el 2019).
• Cicle de 18 xerrades als diferents districtes sobre recursos 
vinculats a la discapacitat.
• Casa Galèria remodela les seves instal·lacions i es reforça 
l’equip d’especialistes i d’atenció a les dones. 
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COVID-19
La pandèmia arriba a la ciutat amb el govern treballant en 
els objectius del Programa de govern. Es priroitza immedia-
tament l’agenda, es crea un Comité d’emergència diari i es 
comencen a emprendre accions de salut pública, així com 
per actuar sobre les conseqüències socials i econòmiques 
que ja es detecten a la ciutat. 

Comitè d’emergències
El govern municipal activa l’11 de març el Pla d’emergències 
municipals i el Comitè d’emergències es convoca de forma 
diària. Es prenen les primeres decisions, s’adquireix el com-
promís de comunicats diaris per informar de la situació de 
la pandèmia a la ciutat i les decisions preses al respecte i es 
comença a limitar ja l’activitat pública i adaptar els serveis 
municipals.

Mesures socials 
Es prioritza l’atenció a les persones vulnerables. Es manté 
obert l’Andana i el Rebost i se’n modifica el funcionament. Es 
garanteixen àpats a domicili a gent gran dels centres de dia, 
infància vulnerable usuària esplais diaris, beques menjador 
(distribució de targetes moneder).

• Entra en funcionament un espai d’alberg per a famílies, si-
tuat a l’alberg de Joventut, al carrer Alcalde Parellada.

• Centre d’Acollida d’Urgència Frederic Soler - Espai tempo-
ral ubicat a l’escola França per donar resposta a l’augment 
d’ocupació de l’Andana.

• Es prioritza el servei d’atenció al maltractament / violèn-
cia de gènere per detecció possibles casos en confinament. 
El servei d’allotjament d’urgència a dones maltractades es 
manté.

• Priorització dels casos més greus al servei d’atenció domi-
cilària i seguiment de tot el conjunt de persones usuàries. Es 
garanteix el servei a totes les persones usuàries.

• S’activa una xarxa de contacte telefònic a persones grans 
que viuen soles.

• S’habilita un servei de mediació per llogater/es que no 
puguin fer front el pagament, s’estableix moratòria en ha-
bitatges públics i un servei de consulta per moratòries d’hi-
poteques. 

Solidaritat
• Bossa voluntària ciutadana - L’Ajuntament centralitza els 
oferiments de solidaritat de la ciutadania amb l’ajuda i ex-
pertesa de Creu Roja. 

• Bossa d’entitats, col·lectius o empreses - Es centralitza les 
propostes col·ledtives de col·laboració ciutadana per donar 
resposta a la crisi.

Suport sector sanitari
• El Govern municipal crea un Centre de Serveis per al per-
sonal sanitari de la ciutat a l’Hotel Don Cándido per contri-
buïr al desenvolupament de les funcions essencials que es-
tan duent a terme els i les professionals.

• S’acorda amb el Pàrquing del Passeig que el personal sa-
nitari de Mútua Terrassa hi podrà aparcar gratuïtament les 
24h del dia.

• El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament dona suport en la se-
lecció de personal per als hospitals i centres geriàtrics de la 
ciutat.

• S’activa un programa d’inspecció a les residències de Gent 
Gran de la ciutat i una desinfecció dels seus entorns. La po-
licia municipal reparteix el material sanitari disponible pels 
centres.



Mesures econòmiques
Es suspèn temporalment el cobrament de tots els impos-
tos o taxes municipals i es comença l’estudi de possibles 
bonificacions per reduïr l’impacte de l’aturada en l’activitat 
econòmica.

Locals comercials
S’estableix una bonificació proporcional a  l’IBI a propieta-
ris/àries de locals comercials que ofereixin una moratoria al 
cobrament de lloguers als comerços tancats per la pandè-
mia.
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Tarifa aigua
L’Ajuntament destina 500.000€ a la reducció de la tarifa de 
l’aigua durant el segon trimestre. 

• Es suspèn el cobrament de lloguers a les empreses i co-
merços dels vivers i locals de titularitat municipal, així com al 
Parc Audiovisual. 

• Suspensió de la zona blava durant el confinament.

Espai públic
Es comencen a desenvolupar accions de desinfecció a la via 
pública, especialment a l’entorn de centres sanitari, amb un 
producte no nociu per a persones ni animals. S’incrementa el 
Servei de neteja als 2 mercats municipals.

• S’ajornen totes les activitats ciutadanes previstes.

Consistori
• Tots els serveis municipals s’adapten a la pandèmia i els 
serveis no essencials fan una adaptació accelerada al Te-
letreball. En 1 setmana l’Ajuntament té el 90% del personal 
amb els serveis actius a distància (1800 persones), només 
superada per Barcelona.

• S’amplia i es reforça el servei gratuït d’atenció telefònica 
ciutadana 010.

• Ple - Acord dels grups municipals per suspendre el ple de 
març.
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Pacte
Des del govern municipal es continua treballant diàriament 
des del Comité d’emergències la gestió immediata de la crisi 
de l’impacte de la pandèmia a la ciutat, però ja es treballa 
per oferir una sortida a la crisi social, econòmica i sanitària 
que viu la ciutat. Una sortida que es vol i es treballa perquè 
sigui compartida. 

Mascaretes
Davant la dificultat d’aconseguir material sanitari, el govern 
ordena la compra d’un milió de mascaretes bàsiques per dis-
tribuir gratuïtament a la ciutadania i cobrir les necessitats 
del teixit econòmic local. 

Mobilitat
S’adapta els transport municipal d’autobusos i s’estableix la 
seva gratuïtat durant el confinament per cobrir les neces-
sitat de les persones dels serveis declarats com essencials.
 

Marketplace
Des d’innovació es crea un espai de col·laboració entre em-
preses on es recullen les necessitats i solucions de serveis 
tecnològics, EPIs, coneixements o materials per a fer front a 
la pandèmia del Coronavirus.

Grans esdeveniments
Sant Jordi - Es crea alternatives telemàtiques per man-
tenir el Sant Jordi des de casa, mantenint la promoció d’au-
tors locals i canals per l’adquisició a distància a les llibreries 
terrassenques. 

Festa Major - S’assumeix la cancel·lació definitiva de la 
Festa Major per treballar en un model que mantingui les ac-
tivitats més simbòliques i formats segurs de participació.

TNT - Es designa la doble direcció que encapçalarà la nova 
etapa d’arts escèniques Terrassa i es comença a treballar es-
cenaris possibles pel festival a la tardor. 

Residències
Es repeteix la desinfecció interior de les residències, es man-
té el contacte directe i, en una d’elles, es reallotja les per-
sones residents. 

Suport psicològic
• Es difon a través del 010 el servei d’atenció psicològia que 
presta Creu Roja. 

• Creació de les psicocàpsules diàries de prevenció psi-
cològica a través de youtube a càrrec del projecte innovador 
d’e-mocional.reg.

• Funerària crea una Sala de vetlla virtual i un espai virtual de 
dol per l’acompanyament en la pèrdua.
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Recuperar espai
La recuperació de l’espai públic per la ciutadania coordina 
diferents accions per garantir espai i seguretat, com el tall 
d’algunes de les principals artèries de la ciutat durant el cap 
de setmana per ús exclusiu de vianants.

• Actualització de l’ordenança de mobilitat per pacificar 
carrers i regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal (pa-
tinets,etc.).

• La campanya 
“Tolerància zero 
amb l’incivisme” 
per garantir una 
ciutat neta realitza 
83 inspeccions en 
2 setmanes. 

• L’Ajunta-
ment reprèn les 
obres públiques 
suspeses per l’es-
tat de l’alarma. Es 
posa en marxa un 
equip d’inspecció 
d’obres privades.

• Es reobren 
els Parc públics 
amb mesures sa-
nitàries especí-
fiques.

• Es manté el programa de desinfecció de zones exteriors i 
properes a centres sanitaris.

Desescalada
L’adaptació de la ciutat i els seus serveis a les diferents fases 
de la desescalada centra els esforços del govern, mentre es 
continua treballant perquè els projectes transformadors de 
la ciutat es continuïn desenvolupant per ajudar en la reac-
tivació.

Pla reactivació de la restauració
El govern i el Gremi d’hosteleria i restauració acorden un pla 
de reactivació, amb l’exempció del 100% de la taxa de ter-
rasses per a l’any 2020, tramitació simplificada i ampliació de 
les mateixes quan sigui possible.

Terrassa tria futur
La primera edició de la Fira de 
l’orientació formativa i profes-
sional es trasllada íntegrament a 
l’espai virtual i ofereix a alumnes, 
famílies, docents i professionals 
des de xerrades, píndoles infor-
matives a sessions personalit-
zades. Èxit de participació amb 
prop de 24.000 participants. 

Proximitat
Represa a l’atenció presencial. Les Oficines d’atenció ciuta-
dana, serveis socials, atenció a l’empresa, Foment del treball 
obren l’atenció presencial amb cita prèvia, mentre es manté 
habilitada l’atenció telemàtica. 
• Definició mesures sanitàries per la reobertura d’equipaments 
esportius i culturals, així com la reobertura del Mercadal.

Comunicació
L’esforç permanent de comunicació actualitzada de tots els 
serveis de l’Ajuntament dona una passa més. Es reforça nova-
ment l’atenció telefònica al 010 i s’adapta amb Capacitats Di-
verses tots els comunicats oficials a una versió de lectura fàcil.

Fira modernista
L’esperit de la Fira Modernista es manté amb èxit de partici-
pació a la campanya a les xarxes socials. 
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Passem comptes
Les regidores i regidors de govern d’ERC passen comptes i 
responen les preguntes de la ciutadania en un acte telemàtic. 

Primer balanç
El record a les víctimes de la covid marca l’inici d’un mes on 
el govern fa balanç del primer any de mandat, del treball 
desenvolupat davant la crisi de la Covid-19 i l’estratègia a 
desenvolupar de present i futur per la reactivació de la ciutat.

Xarxa
Un cop establert el pacte polític de bases entre els diferents 
grups municipals per donar resposta a la crisi, el primer ti-
nent d’alcalde, Isaac Albert, estableix una intensa agenda 
de contactes per detectar necessitats i establir estratègies 
compartides de futur. 
Principals contactes: Consorci sanitari de Terrassa, Mútua, 
Comissions Obreres, UGT, NIFCO, Circutor, Síndica munici-
pal, Federació d’associacions de veïns de Terrassa…

Webinars
S’organitza el programa de 40 formacions a distància per a 
empreses, persones emprenedores, autònoms i persones en 
situació d’atur, d’acord amb les necessitats i interessos ex-
pressats pel propi teixit econòmic en el qüestionari massiu 
realitzat per l’Ajuntament el mes de maig. 

Educació
Darrer esforç per tancar un curs escolar atípic amb garanties 
per l’alumnat.

• En Fase 2 es reobre amb condicions de màxima seguretat 
les 2 escoles d’educació especial i escoles bressol per fa-
mílies que ho sol·licitin. 

• Es manté el repartiment de material escolar bàsic per fa-
mílies que ho necessitin i el programa de targetes moneder 
(beques escolars).

• Balanç positiu projecte #TERRASSAeDUCA per garantir 
wifi a l’alumnat.

• Es concreta donació de 250 iPad Mini per part de l’Església 
mormona i de 200 portatils per part de l’empresa Kernpharma.

• Es treballa ja per espais alternatius  i adaptació centres 
escolars pel curs 20-21.

• Terrassa manté la seva participació en la mostra d’ensen-
yament  i a la Fira Campus Virtual en format telemàtic. 

Transformació urbana
S’aprova definitivament el pla de millora urbana de la Ram-
bleta del Pare Alegre, destinat a desenvolupar l’entrada Sud 
a la ciutat.
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Festa Major confinada
Arriba una Festa Major diferent on es manté l’esperit del 
simbolisme de la Festa en actes simbòlics i virtuals i es pro-
mociona la participació segura a través de concerts telemà-
tics, excepte l’exposició de grups de Cultura Popular al Re-
cinte Firal. 

Pla de xoc
S’aprova el pla econòmic i social on el govern organitza totes 
les accions engegades des de l’inici de la crisi i previstes du-
rant l’any 2020 per donar resposta a les conseqüències im-
mediates de la Covid-19 a la ciutat. 

Recuperem l’estiu
S’adapta la temporada d’estiu perquè la ciutadania, i espe-
cialment la infància i l’adolescència, recuperin les activitats 
segures a l’aire lliure.

+Estiu
El programa de casals d’estiu de juliol i agost, s’allarga per 
primera vegada al setembre i s’adapta a les mesures Covid. 
Es doblen els recursos destinats per l’Ajuntament, se ce-
deixen nous espais i s’incorporen 155 activitats culturals i 
educatives després d’un final de curs en confinament.  

Fem estiu
Programació de més de 200 activitats culturals a tots els dis-
trictes de la ciutat i a diferents entorns, amb música, dansa, 
teatre, cinema, circ, titelles, Jazz…

Piscines
Instal·lacions segures i noves tarifes d’accés per franges ho-
raries (accés gratuït pels menors de 14 anys).

Economia social
• S’anuncia el projecte per reconvertir la Muntanyeta de 
Vallparadís com el futur equipament de l’economia social i 
solidària a la ciutat.
• S’adjudica la gestió de l’Alberg de Joventut a Fupar i Prodis 
i es subscriu la seva adhesió a la Xanascat.

Patinets i qualitat de l’aire
Acord amb l’UPC i l’empresa Reby per emprar la flota de 
vehicles sostenibles de lloguer (200 patinets, 50 bicicletes i 
50 motos elèctriques) per fer d’observadors ambientals amb 
sensors que medeixen la qualitat de l’aire.

Acció de govern
• Terrassa seleccionada al programa Intelligent Cities 
Challenge (transformació digital).
• Visita del Conseller d’Acció exterior, Bernat Solé, per esta-
blir aliances en transparència i projecció de la ciutat. 
• S’iimpulsa el Pla de millora urbana al Vapor Cortès (Ca 
n’Aurell) que permet la construcció de 803 habitatges, dos 
equipaments i nous espais lliures.
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Agost actiu
El govern municipal es manté actiu durant el mes d’agost per 
dur a terme les accions necessàries davant l’evolució de la 
pandèmia i seguir de prop les mesures extraordinàries d’un 
estiu atípic.

Campanya prevenció COVID
L’Ajuntament deriva a Creu Roja una setantena de per-
sones voluntàries per a la campanya de prevenció contra 
la Covid-19 a l’espai públic que recorre tota la ciutat oferint 
mascaretes i informant sobre les mesures de protecció.

Tests massius
S’instal·la a les places de la Immaculada i la Cultura dos es-
pais de tests massius davant l’increment de casos detectat a 
determinats barris de la ciutat.

Recursos públics
L’Ajuntament es reuneix amb municipis d’arreu de l’estat per 
fer un front comú en la petició de recursos extraordinaris 
per combatre els efectes socials i econòmics de la Covid-19 
i oposar-se al model del govern espanyol que vol nodrir-se 
dels romanents locals. 

Feminicidi
La ciutat torna a activar el protocol de dol per feminicidis 
davant un nou cas de violència masclista.

Espai públic
• Es manté el programa de desinfecció de 39 parcs i places i 
a 183 zones de joc infantil a la ciutat.
• Les actuacions d’estiu destaquen en la millora del sistema 
d’aigües residuals a Can Gonteres i la creació de l’onzena 
zona de lliure circulació de gossos a la ciutat, en aquest cas 
a la cogullada).
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Curs COVID
 L’Ajuntament desenvolupa un ampli dispositiu especial per 
garantir l’esperada tornada a l’escola amb seguretat, mentre 
es combina la implementació del Pla de xoc amb l’avenç de 
projectes estratègics com el conveni per la construcció del fu-
tur institut-escola Sala i Badrinas.

Dispositiu escolar
• Es compta amb 197 professionals més a les escoles de la 
ciutat.
• Es cedeix espai a 15 escoles en equipaments propers o parcs 
i jardins pròxims per la realització d’activitats i d’esbarjo.
• Obres de manteniment i millora a 20 centres de la ciutat du-
rant l’estiu, adequació sanitària de tots els centres i increment 
de la neteja.
• Tancaments perimetrals del trànsit a l’entorn de 15 escoles 
en horaris d’entrada i sortida per evitar aglomeracions.
• Dispositiu policial especial a totes les escoles durant l’inici 
de curs.

Acció davant la COVID
Premi Muncunill - Premi honorífic als equips de recerca 
de l’UPC, per la seva contribució a l’hora de trobar solucions 
tecnològiques als efectes de la Covid-19.

Taxa residus - Es destina 600.000 euros a la reducció 
d’entre un 20 i un 75% de la taxa municipal a aquelles activi-
tats econòmiques que han vista limitada la seva activitat per 
la Covid-19.

Cinema Catalunya - Reobre les portes reforçant la seva 
oferta en versió original i totes les mesures de seguretat ga-
rantides.

Tests - L’Ajuntament i el CST impulsen testos serològics a 
personal de l’atenció domiciliària, de l’àmbit de l’esport i d’enti-
tats de capacitats diverses.

Cultura - Exposicions a la Sala Muncunill de Miquel Llonch 
i una altra de col·lectiva relacionades amb l’estat excepcional 
provocat per la Covid-19.

Tornarem a vèncer
Es presenta a Terrassa el full de ruta de l’independentisme es-
crit per Marta Rovira i Oriol Junqueras. És el primer acte pre-
sencial de la secció local després de mesos de circumscriure 
l’activitat a  Assembles obertes telemàtiques. Les mesures 
sanitàries obliguen a limitar els actes de commemoració de la 
Diada i el 4 de Setembre.

Acció de govern 
• Comença la tercera i última fase del Projecte d’Esponjament 
del barri de Ca n’Anglada.
• Terrassa és nomenada Ciutat Europea de l’Esport 2021.
• Es crea un nou Organisme Consultiu de Qualitat Arquitec-
tònica i Urbanística, que incorpora per primer cop la paritat 
de gènere i garantirà que un mínim de quatre membres siguin 
menors de 40 anys.
• Obres de manteniment i reparació al Castell Cartoixa de 
Vallparadís.
• Es consoliden les ajudes de menjador a famílies monoparen-
tals arribant a 200 famílies.
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Economia
Es comencen a dibuixar els comptes municipals per a l’any 
2021 amb un projecte d’ordenances pensat i fet mirant a la 
ciutat. S’intensifica el treball amb el teixit econòmic per reac-
tivar la ciutat, mentre s’impulsen iniciatives d’alt valor social 
i cultural.

Ordenances fiscals
El govern treballa i aprova unes ordenances fiscals basats en 
la contenció dels tributs municipals i amb noves exempcions 
i bonificacions  pels sectors econòmics més afectats per la 
pandèmia, com la restauració, i bonificacions per sectors que 
poden ajudar a la reactivació, com l’àmbit industrial. 

Concertació territorial
L’Ajuntament organitza una trobada a Foment del Treball 
entre el Conseller de treball, Chakir El Homrani, i els rep-
resentants de Cecot, Cambra, CC.OO i UGT. L’objectiu: que 
Terrassa lideri la Concertació territorial per impulsar les 
polítiques actives d’ocupació. 

Convenis específics:
Restauració - inclou l’excempció de la taxa de terrasses 
2021, una campanya de comunicació de promoció a l’hos-
teleria i restauració, i suport en assessorament i contractació 
des de Foment i l’Oficina d’atenció a l’empresa.

Estètica - inclou la incorporació al web botiguesobertes.
terrassa.cat, així com una fira a la ciutat i l’assessorament per 
part de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

Neteja - Es comença un pla intensiu de millora de neteja d’Eco-
equip que permetrà reduïr un 72% les incidències a la ciutat.
• Es reforça la plantilla amb 100 persones.
• Es desplega la 4a línia de recollida lateral.
• S’incorporen 4 camions nous i 640 contenidors amb més ca-
pacitat.
• 30 càmeres de vigilància en punts crítics.

Memòria històrica
Terrassa és pionera en la recuperació de la memòria de les 
gairebé 4.000 víctimes del feixisme al municipi amb la pub-
licació d’una llista oberta i oficial de les persones represali-
ades.

Gent gran
Obre a Telers la nova oficina d’atenció i informació adreçada 
a la gent major de 65 anys.
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Nova organització
Reorganització interna del cartipàs per distribuir novament 
funcions i reforçar el govern davant la crisi actual.  El prim-
er tinent d’alcalde, Isaac Albert, assumeix l’Àrea de Serveis 
Generals i Govern Obert, des d’on es gestiona el pressupost 
municipal i la transformació de l’administració per a la reac-
tivació.

Espai de les entitats
Neix aquest nou espai de referència on les entitats poden 
ser informades, assessorades i acompanyades en els recur-
sos i tràmits que necessitin per a la millora de la seva gestió, 
autonomia i relació amb l’administració. Un espai per facilitar 
la interrelació i cooperació entre entitats i entre aquestes i 
l’Ajuntament.
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I també en participació:
• Es constitueix la Taula de la Maurina com espai permanent 
de participació i consulta amb entitats i associacions del barri.
• Les entitats dels consells municipals de Districte cedeixen 
els recursos per Plans de dinamització (53.000€) a necessi-
tats socials provocades per la COVID. 

Cinema
• Neix a Terrassa el Festival Cinema i Castells per donar vis-
ibilitat a la producció audiovisual que té com a referència el 
món casteller i la cultura popular.
• Cicle Gaudí als barris porta al barri d’Egara les darreres 
novetats del cinema en català.

Bústia ètica 
Terrassa esdevé una de les primeres ciutats en activar la 
Bústia Ètica, una eina per garantir la transparència i el bon 
govern i afegir una vigilància ciutadana de les activitats 
públiques.

Acció de govern 
• S’avança en la transformació urbanística del barri del Segle 
XX, amb l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de l’àm-
bit de la carretera de Rubí.
• Es creen 9 Punts d’Orientació Social per ajudar a les per-
sones sense recursos digitals a fer tràmits telemàtics per 
prestacions socials.
• Nova distribució de les ajudes per a la igualtat d’oportu-
nitats educatives (142.000€) proporcional a l’alumnat amb 
necessitats de cada centre.
• El nou conveni entre Ajuntament i Pimec inclou portar test 
ràpids d’antígens a les empreses de la ciutat.
• S’activen nous cribatges massius als barris davant el repunt 
de la pandèmia.
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Pressupost clau
Amb 260,55 milions d’euros, el pressupost pel 2021 integra 
les necessitats de la Covid-19 per donar-hi una resposta, 
consolida les bases dels objectius del Pla de Mandat 2019-
2030 i aborda les inversions estratègiques del projecte de 
ciutat. Isaac Albert: “Hem de ser sostenibles econòmicament, 
mediambientalment i socialment per generar camins de pro-
grés i oportunitats per tothom”.

Audiències públiques
El Govern Municipal exposa les seves actuacions en un cicle 
d’audiències públiques telemàtiques. Les sessions, àrea per 
àrea, responen les preguntes de la ciutadania.
• La participació en els pressupostos es defineix en una Au-
diència específica i sessions a cada un dels districtes.

Hub audiovisual
Es presenta el primer gran projecte Next Generation per a la 
reactivació econòmica. S’impulsa des de la Generalitat, Ter-
rassa i L’Hospitalet i pot comportar la creació de prop de 
440 empreses i 5.000 llocs de treball. Objectiu: Que el Parc 
Audiovisual de Catalunya esdevingui un centre de referèn-
cia de recerca i producció per als sectors audiovisual i de 
continguts digitals al sud d’Europa. 

Rieres
Es constitueix la Taula de Seguiment de rieres, amb l’Equip 
d’estratègia i l’Oficina tècnica, per treballar per la transforma-
ció de les rieres del Palau i de les Arenes.

Drets i antiracisme
• El padró municipal millora els seus procediments per reduïr 
a més de la meitat el nombre d’expedients pendents.

• Terrassa entra a formar part de la xarxa europea de ciutats 
contra el racisme impulsada per la UNESCO.

Acció de govern 
• Prop de 500 infants participen als Casals d’hivern. L’any 
2020 es tanca amb amb un increment de 500 beques als 
casals més que l’any anterior.

• Comença el projecte “Passaport Edunauta” per potenciar 
els aprenentatges fora de l’escola i contra la segregació edu-
cativa.

• Es planten 2.500 arbres per crear nous espais per a la na-
tura al perímetre urbà.

• Terrassa és seleccionada per participar a la Mobile Week 
Catalunya 2021.



Reis Mags
La covid no impedeix que el Patge Xiu-Xiu i els Reis Mags 
visitin la ciutat i puguin veure els nens i nenes a tots els dis-
trictes i enviant missatges personalitzats a través d’una nova 
aplicació. Es tanca un Nadal diferent, marcat pel record a les 
víctimes de la covid, i comença la feina per un 2021 ple de 
reptes.

Inversions
S’impulsen els primers projectes de millora d’equipaments 
municipals del 2021, amb més de 3 milions d’euros per l’inici 
dels preparatius del Mundial d’Hoquei Femení 2022, la millo-
ra dels equipaments esportius i la rehabilitació i recuperació 
de l’edifici de l’antic Ajuntament per al seu ús públic.
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Memòria
El Centre d’Estudis Històrics de Terrassa ha presentat l’es-
tudi “Cost Humà de la Guerra Civil a Terrassa (1936-1939)”, 
que inclou la llista de totes les víctimes durant la guerra civil 
de tots dos bàndols.

Educació
S’impulsa un projecte de la mà de l’Escola d’Art i Disseny 
per convertir l’escola Auró en un referent de l’ensenyament 
artístic, amb un model educatiu singular,  amb l’art com a fil 
conductor.

• Els criteris de sostenibilitat, qualitat i educació, centren la 
licitació del menjador escolar, mentre s’estudia la possibilitat 
de municipalització del servei.

Policia Municipal
S’implementa el Pla integral de millora de la policia munici-
pal, amb l’increment efectiu d’un 10% de la plantilla, la millora 
dels recursos tècnics, la formació i la reforma de les instal·la-
cions per modernitzar el cos i avançar cap al model de poli-
cia de proximitat. 

Acció de govern
• S’inicia el procés d’elaboració del Pla per a la Diversitat 
Afectiva, Sexual i de Gènere (DASIG).

• Conveni amb la Fundació ASCA per finançar sense inte-
ressos projectes emprenedors amb valor social que creïn 
ocupació digne, amb línies específiques per a gent jove i 
cooperatives.

• Terrassa participa en un projecte pioner de plans d’inte-
gritat per fomentar una cultura ètica als ens locals catalans.

• Es visiten més de 2000 establiments en la campanya de 
prevenció de la Covid al comerç local (més d’un 90% segueix 
totes les mesures sanitàries).
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Balanç Pla de xoc
Es publica el balanç del Pla de xoc social i econòmic davant 
les conseqüències de la crisi de la Covid-19.
 

AMEP
Es constitueix la nova Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública (AMEP). Terrassa presidirà la nova asso-
ciació, constituïda per 74 municipis i quatre entitats, que té 
per objectiu impulsar la sobirania energètica a l’àmbit local i 
promoure un model energètic just, democràtic i sostenible.
 

Infància i adolescència
Terrassa impulsa el Pla Local de la Infància i l’Adolescència 
amb un procés participatiu d’enquestes i tallers als seus pro-
tagonistes perquè siguin protagonistes en la construcció de 
les polítiques municipals que els afecta.
• Es modernitza 33 zones de joc arreu de la ciutat amb crit-
eris de joc accessible, inclusiu i col·lectiu. 

Eficiència 
Una diagnosi de les finances municipals i un pla de trans-
formació empresarial, inicien un projecte del govern de Ter-
rassa per millorar l’eficiència de l’Ajuntament a l’hora d’oferir 
serveis a la ciutadania.

Economia
• Neix el Fòrum d’Innovació de Terrassa per impulsar la ca-
pacitat innovadora de les empreses locals.

• Prova pilot a Foment per mantenir obertes de forma per-
manent les borses de treball municipals especialitzades, per 
la millora de l’ocupabilitat.

• Es presenta el Pla d’Acció Sectorial Indústria 4.0 i la plata-
forma digital TerrassaIndustria.cat per millorar la competiti-
vitat industrial de les empreses de la ciutat.

Eleccions 14F
Terrassa esdevé un referent en l’organització d’una jornada 
electoral segura davant la Covid-19 i desenvolupa un simu-
lacre de votació a la Masia Freixa.

Avenç del republicanisme
Després d’una campanya atípica, amb un fort component 
telemàtic, Esquerra Republicana, Amb 16.364 vots, se situa 
com el segon partit més votat a Terrassa i reivindica un 
govern fort a la Generalitat que avanci envers l’autodeter-
minació, l’amnistia i polítiques progressistes per plantar cara 
a la crisi.
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Ciutat feminista
La ciutat ret homenatge finalment i recupera la figura històri-
ca de Quiteria Tarragó, primera dona regidora de l’Ajunta-
ment de Terrassa, l’any 1937, llevadora i sindicalista. 

Itinerari únic
Joventut uneix a les regidories d’educació, feminisme, Lgt-
bi+ i Capacitats diverses per transformar la formació que 
s’ofereix en salut, sexualitat i diversitat a secundària. Es di-
buixa un itinerari únic que ofereixi un coneixement integral 
i igualitari a tots el centres de la ciutat, que eduqui en la 
construcció de relacions afectives sexuals igualitàries. 

WSCITECH
Segon Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia, per fomen-
tar l’accés i la participació de les nenes, noies i dones en els 
àmbits científics i tecnològics i integrar la perspectiva de gè-
nere en totes les esferes de l’àmbit acadèmic i educatiu.

Vianalització
S’activa el projecte per la creació de les noves àrees de via-
nants al Vapor Gran, Passeig, Vapor Ventalló i Seu d’Ègara 
per la seva implementació el mes de juliol. Es programen 
sessions informatives als veïns i veïnes i recollida de pro-
postes.

Estat de la ciutat
El govern dona comptes de la feina desenvolupada en el Ple 
especial sobre l’estat de la ciutat, amb la participació d’en-
titats (AA.VV Can Palet de Vista alegre, AA.VV Can Roca, 
FAVT, ANC i Cambra de Terrassa). S’aprova una proposta 
unitària per transformar Terrassa en una ciutat educadora, 
impulsar l’economia sostenible i transformar l’espai públic 
situant-lo com a espai compartit i de construcció de ciutat, 
alhora que vol garantir l’equilibri territorial.

Superàvit
El ple aprova la 
distribució dels 
16,8 milions de 
superàvit en la re-
cuperació econò-
mica i la millora de 
la ciutat per ampli 
consens. Previ al 
Ple, es presenta a 
tots els districtes. 



Parc de la República
Es presenta el projecte definitiu, amb 35.000 m2 d’àrea verda 
i que inclou equipaments per les entitats del barri i grans 
zones de joc inclusiu. El nou parc a Sant Pere Nord, amb una 
inversió de 4,6 milions d’€, es preveu estigui enllestit l’any 
2025 i aposta per la sostenibilitat amb un sistema de reutilit-
zació de les aigües pluvials. 

Premi Gorra Frígia
El premi Gorra Frígia 2021 d’ERC als valors republicans ha 
estat per Creu Roja pel seu treball continuat social i solidari a 
la ciutat i, en especial, per la seva feina i gestió durant aquest 
any de pandèmia. 
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Desconcentració territorial
Primer pas per acostar els serveis municipals al territori. S’ac-
tiva el projecte per desconcentrar l’Ajuntament al territori, 
amb la creació de seus territorials que concentrin serveis de 
proximitat i atenció ciutadana i recuperant els equipaments 
cívics per l’activitat social. 

SAIFA-KELLER - Es comença a concretar el projecte 
de l’equipament que se situarà als terrenys de l’antiga fàbri-
ca a Can Palet.

Can Roca - El govern treballa perquè el nou casal cívic 
sigui una realitat aquest mateix mandat. 

Pla de màrqueting turístic
Aprovat pel Ple, es presenta públicament el pla per projectar 
la ciutat i atraure turisme de qualitat amb els agents més 
importants implicats. Restauració, patrimoni, audiovisual, 
jazz, hoquei, castells… La ciutat aposta per transmetre el seu 
esperit creatiu

Dona i poder
Coincidint amb un Sant Jordi diferent, l’escriptora i dipu-
tada, Jenn Díaz, presenta a Terrassa el seu darrer llibre on 
reflexiona sobre la implicació de les dones en política i la 
necessitat de feminitzar el poder. 

Acció de govern
• Es constitueix l’entitat de l’Arc Metropolità amb 8 ciutat 
més per defensar la visió pròpia de la segona corona me-
tropolitana.
• S’impulsa, amb l’ICATER, el programa de difusió de la Llei 
de la Segona oportunitat.
• S’inicia les obres a la Masia els Bellots pel futur Centre de 
Serveis de Proximitat als Polígons d’Activitat Econòmica. 
• Es planifica la compra de 14 autobusos nous (2020/21) per 
millorar el servei de transport públic.
• Els Mercats municipals estrenen dues noves plataformes 
digitals de venda on line i repartiment a domicili.
• S’activa un nou sistema de sensors i barreres a la riera del 
Palau per minimitzar riscos en cas de riuades.

#republicanament
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Estratègia i horitzó 2030
L’Ajuntament unifica els esforços d’entitats, agents socials i 
econòmics i innovació en el “Mapa Next Generation Terras-
sa 2021”. El document incorpora 40 projectes de ciutat in-
novadors que volen optar als fons europeus de recuperació. 
L’aliança defineix el marc de col·laboració i vol situar la ciu-
tat com a motor econòmic i referència de desenvolupament 
sostenible, aprofundint en àmbits com el coneixement, la 
indústria, l’ocupació de qualitat, la formació, la integració o 
l’economia social.

Agenda urbana 
S’obre el procés participatiu perquè la ciutat defineixi de for-
ma compartida un horitzó estratègic de cara a l’any 2030, 
alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i 
amb la voluntat d’impulsar la sortida de la crisi de la Covid-19.

Tarifació social
La regidoria d’educació impulsa un nou model de tarifació 
les escoles bressol municipals on s’assegura que a partir del 
curs 21/22 totes les famílies pagaran d’acord en funció de la 
seva capacitat i situació econòmica. 

Fira Modernista
La Fira Modernista, enguany dedicada a l’esport, és el primer 
gran esdeveniment amb voluntat recuperar la presencial-
itat. Els espais perimetrats o activitats amb reserva prèvia 
no limiten una gran participació (Prop de 100.000 persones 
presencialment i 50.000 en espais telemàtics).

Teatre
• Conveni amb el Social per finalitzar les obres de la “Sala Regi-
na” per recuperar un equipament cultural històric de la ciutat.
• La sala principal del Teatre Principal passa a anomenar-se 
“Sala Àngels Poch” en homenatge a l’actriu terrassenca de-
sapareguda.

Ampliació Parc Natural
La Diputació dóna llum verda a la proposta impulsada per 
Terrassa, amb el suport de Vacarisses, Matadepera i Vilade-
cavalls. L’ampliació del PN suposa millorar la protecció me-
diambiental de 1300 hectàrees al nord de la ciutat.

Ple de dones
Es presenta el primer ple de dones, impulsat per totes les 
regidores municipals i les representants de les diferents en-
titats i col·lectius feministes. Un ple per debatre i impulsar 
polítiques públiques per una ciutat veritablement feminista. 

TRS on campus
Nou programa d’emprenedoria per a projectes de base de 
recerca i tecnològica sorgits a l’ecosistema d’innovació de 
Terrassa.
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