
Terrassa tria futur

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
MOVIMENT D’ESQUERRES

La mostra d’orientació formativa i professional de Terrassa 
Tria Futur tanca la seva tercera edició amb més de 9.000 
persones. Amb una molt bona acollida de la primera edició 
presencial al Recinte Firal, amb 6.000 visitants, i més de 
3.000 participants a la programació telemàtica, l’espai d’ori-
entació es consolida. 

Residència a sant Pere Nord
El Govern de la Generalitat anuncia la inversió de 14 milions 
dels Fons Next Generation per construir la Residència de 
Gent Gran i Centre de dia de Sant Pere Nord per estar final-
itzada el 2025/26. S’actualitzarà el projecte, amb 90 places 
residencials i 20 de centre de dia, alhora que s’invertirà en la 
reforma de la Residència Mossèn Homs. Es respon finalment 
a una llarga reivindicació de ciutat.

Segregació escolar
Important davallada de la Segregació Escolar a Terrassa. La 
feina impulsada des de la regidoria d’educació permet que 
la ciutat passi del primer a la vuitena posició en segregació 
escolar a primària, i caigui fins a la setzena a secundària, 
segons l’estudi realitzat pel Síndic de Greuges de Catalunya.

Consolidem la seguretat
Ens reunim amb el Conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, 
abans d’iniciar la Junta Local de Seguretat. Mossos i Policia 
municipal consoliden el treball conjunt en seguretat i Terras-
sa se situa 10 punts per sota de la mitjana delictiva a Cata-
lunya. L’increment en 36 agents a Mossos i més de 30 a la 
policia municipal es fa notar en una millora d’un 11% de les 
detencions a la ciutat. 
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Preparant el Mundial
La Consellera de presidència i 
esport, Laura Vilagrà, visita Ter-
rassa per comprovar l’evolució 
dels preparatius del Mundial de 
Hockey Femení 2022 a l’Esta-
di Olímpic. Establim data per a 
la reunió bilateral de Terrassa 
amb la Generalitat per continuar 
avançant en temes de ciutat. 

Plans cicles de la vida
L’Àrea de Cicles de la vida entrellaça quatre plans estratègics 
i un pacte de ciutat per garantir l’atenció a les necessitats de 
la ciutadania de Terrassa durant totes les etapes vitals.No 
es vol deixar cap etapa vital sense resposta a les seves ne-
cessitats. Aquest mes s’aprova el 
Pla per la Infància i l’Adolescència 
a Terrassa. 

Terrassa sense racisme
L’Ajuntament de Terrassa posa 
en marxa una campanya de sen-
sibilització en el marc de la com-
memoració del Dia Internacional 
contra la discriminació racial.

Acció de ciutat
• 8 de març - Terrassa es torna a mobilitzar pel 8 de març 
amb especial defensa del treball de cures.

• ECO-EQUIP - En marxa les noves instal·lacions d’ECO-
EQUIP, amb un edifici mediambientalment sostenible que 
millorarà el servei i les condicions de treball de la plantilla. 

• Wi-fi lliure - L’Ajuntament habilita set punts cde wi-fi 
lliure i gratuït a set espais públics de la ciutat. Una iniciativa 
que s’ampliarà amb cinc espais més al finalitzar l’any arribant 
a tots els Districtes.

• Pagaments amb Bizum - L’Ajuntament habilita el 
pagament dels rebuts municipals per l’aplicació mòbil Bizum 
per facilitar els tràmits municipals.

• Carnet cultural - Els carnets «La Cultura ets tu», aco-
staran l’oferta cultural a més de 800 infants i joves dels es-
plais diaris de la Terrassa.

• Assetjament escolar - Prop de 4.000 alumnes han 
participat en el programa de prevenció de l’assetjament es-
colar impartit per la Policia Municipal de Terrassa.

Terrassa respon a la crisi d’Ucraïna
L’Ajuntament de Terrassa s’activa per donar resposta als 
efectes de la Guerra a Ucraïna. Es constitueix un disposi-
tiu específic d’acollida per oferir acompanyament i atenció a 
totes les necessitats de les persones que arriben a la ciutat, 
amb un punt d’informació específic. Col·laborem amb l’en-
titat TANU en l’acollida d’infants i la Generalitat anuncia a 
la nostra ciutat el protocol especial per facilitar l’acollida de 
persones refugiades. 


