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GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
MOVIMENT D’ESQUERRES

Amb la premissa de 
treballar plegats amb 
tothom amb una visió 
de present i futur, des 
del govern hem de-
fensat al Ple de l’estat 
de la ciutat la neces-
sitat d’arribar a grans 
consensos per Ter-
rassa en els temes claus que defineixen el moment actual i el 
desenvolupament social i econòmic. 

La portaveu municipal, Ona Martínez, ha definit l’estratègia so-
bre la qual es treballa per millorar la qualitat de vida i les opor-
tunitats de present i futur de les terrassenques i terrassencs. 

Reforcem l’educació
Impulsem noves mesures per la millora de l’educació i la ig-
ualtat d’oportunitats a Terrassa:

•  Comença a funcionar l’escola de noves oportunitats.
•  Increment a l’oferta d’FP a sanitat, alimentació i informàtica.
•  Augment d’entre 60/80 places a l’oferta d’escoles bressols 

municipals per a nens de 2 anys el pròxim curs davant la 
gratuïtat del P2.

•  Ampliació tarifació social a les escoles bressol i les escoles 
de música i arts municipals.

Nova marca turística
Fruit del Pla de Màrqueting Turístic de la ciutat, l’Ajuntament 
presenta la nova marca  per projectar la ciutat i fer valer el 
caràcter únic del municipi i la seva transformació permanent.

Mobile Week
Terrassa esdevé novament seu de la Mobile Week Catalun-
ya. L’Ajuntament, des dels serveis d’innovació i universitats, 
organitza activitats per apropar la tecnologia a la ciutadania. 
Enguany, s’han tractat temes com la prevenció del ciberbulli-
yng, la digitalització o el futur de la cultura de l’entreteniment. 
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Condicionament Terrassenc
S’inicien les obres d’una nova fase de recuperació del Condicio-
nament Terrassenc com a gran espai de referència de la Cul-
tura Popular a Terrassa. Les obres permetran en un any crear 
diferents espais polivalents i una gran zona diàfana que pugui 
acollir possibles actuacions puntuals o activitats amb una ca-
pacitat màxima aproximada per a unes 500 persones. És a dir, 
començar a obrir el Condicionament a la ciutat.
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Premi Gorra Frígia
Esquerra Republicana de Ter-
rassa reconeix durant el Sopar 
per la República al músic, pro-
fessor i activista cultural terras-
senc, Carles Llongueras i More-
ra, com a 18è Premi Gorra Frígia, 
per la seva trajectòria i dedicació 
a la lluita i valors demòcrates i 
republicans a la ciutat. 

Cultura, treball compartit
Visita institucional de la consellera de cultura, Natàlia Garri-
ga, a Terrassa. Interès de la Conselleria en la candidatura de 
la Seu d’Ègara a patrimoni de la Unesco o el projecte com-
partit per impulsar el hub del Parc Audiovisual de Catalunya.

Nou model policial
Estratègia perquè la convocatòria de 46 noves places a la 
policia municipal reforci els efectius i impulsi la transformació 
del cos amb proximitat i nous perfils professionals. Per això:

• Es reserva al concurs públic un 40% de places per do-
nes policia.

• S’incorporen nous criteris de valoració i diversitat.
• Cursos a Foment per atraure nous perfils.
• Campanya “Fem Equip, Fem Policia” per atraure nous 

perfils. 

Acció de ciutat
• Diversitat afectiva - Es presenta el Pla del Pacte per 
la Diversitat Afectiva sexual i de gènere (Pacte DASIG), on es 
consolida el treball en quatre eixos per tenir una ciutat més 
justa i inclusiva: cogovernança, infància i adolescència, diversi-
tat d’origen i coordinació en els circuits d’atenció.

• Oficina de salut - L’Ajuntament posa en marxa l’Ofici-
na de Salut i Promoció de l’Autonomia i la Botiga Solidària de 
Salut. La Taula d’Entitats de Salut també engega diverses ini-
ciatives per difondre les seves activitats i tornarà a organitzar 
la Fira d’Entitats de Salut el 21 de maig.

• Bootcamp Crowfunding - L’Ajuntament de Terras-
sa ha posat en marxa la segona edició del Bootcamp Crowd-
funding Terrassa Innovació, després de l’èxit de la primera 
convocatòria que va tenir lloc l’any 2021. Enguany la iniciati-
va busca seleccionar cinc projectes per formar i acompanyar 
durant tres mesos amb l’objectiu que puguin llençar la seva 
campanya de crowdfunding a principis d’estiu.

• Sala i Badrinas - Comencen les obres d’urbanització 
al carrer de Baldrich, vinculades al Pla de Millora de l’antiga 
fàbrica Sala i Badrinas.

Sant Jordi
Terrassa recupera la normalitat de la diada de Sant Jordi, 
amb 260 parades de llibres i roses i amb activitats al carrer. I 
tot això, malgrat la pluja i la calamarsa…

Qualitat de l’aire
Terrassa tindrà un nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire amb 
l’horitzó de l’any 2025 També s’ha redactat un Protocol d’Actu-
ació que regula les mesures a adoptar quan es declarin episodis 
de contaminació ambiental a la ciutat.


