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Mig mandat
L’equip de govern fa balanç del mig mandat i fixa la recupe-
ració econòmica i l’execució del Programa de Govern com a 
prioritats de la segona meitat del mandat. A més, s’adequa el 
pla de Mandat amb la intenció d’enfortir l’estratègia de futur 
i consolidar un model de ciutat basat en els drets i les lliber-
tats, la justícia social i la igualtat per a la ciutadania. 

Passem Comptes: 

Esquerra Republicana Terrassa fa balanç de l’equador del 
mandat i dels objectius de futur per canviar i transformar la 
ciutat en un acte amb tots els regidors i regidores i moderat 
per la presidenta d’ERC Terrassa. 

2021

Isaac Albert no repetirà: El primer Tinent d’alcalde i 
portaveu del grup municipal d’ERC-MES anuncia que no re-
petirà com a candidat d’ERC-Terrassa en les properes elec-
cions municipals. 

Educació
Final d’un curs atípic: Terrassa tanca el curs 2020-21 
amb un grup confinat a tota la ciutat. Un èxit col·lectiu de 
ciutat amb tota la comunitat educativa com a protagonista. 

ArtINFUSIONS - L’Ajuntament de Terrassa presenta 
noves propostes, disposa més recursos i incorporarà a partir 
de l’any vinent TERRAoasi, un projectre transversal entre els 
diferents serveis municipals, que posa en relació l’art, la pe-
dagogia i el territori. 

MES - MOVIMENT D’ESQUERRES
GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOVIMENT D’ESQUERRES

Acció de govern
• Modernització de la flota mòbil de la policia 
municial amb l’adquisició de 10 escúters elèctrics, sis moto-
cicletes de gran cilindrada i una furgoneta híbrida d’atestats 
al seu parc mòbil. 

• Inici del procés participatiu del Pla Local per a 
un Envelliment Integral destinat a tota la ciutadania, sobre-
tot a la major de 50 anys. 



• Detectors de rieres: Instal·lació de 16 detectors per 
controlar l’aigua abocada a les rieres del Palau i les Arenes 
per assolir el bon estat de les aigües i disposar d’un coneixe-
ment exhaustiu dels possibles sobreeiximents que es po-
guessin produir en cas de pluges intenses. 

• Joventut: Tallers d’educació sexual i afectiva a la Casa 
Baumann per potenciar l’emancipació juvenil, independèn-
cia i autoconeixement. 

• Digitalització cartografia municipal: Coinci-
dint amb el Dia Mundial dels arxius, el primer Tinent d’Al-
calde presenta la digitalització de la cartografia municipal 
i l’actualització emap de la ciutat més intuïtiu i amb més 
dades.

• Terrassa verda: La ciutat acull 13 km de la Ultra Clean 
Marathon, l’arranjament del segon tram de l’Anella Verda i la 
celebració de la 30a setmana del medi ambient. 

• L’Ajuntament entrega la Medalla d’honor a Pablo Gómez. 

Aliances amb polítiques municipals: La re-
gidora de Barcelona, Elisenda Alamany, visita Terrassa per 
conèixer l’acció de govern i obre la possibilitat de traslladar 
la iniciativa del Ple de Dones fins a Barcelona.
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