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El dijous 26 de maig, les regidores i els regidors d’Esquerra 
Republicana tornarem a ser a la plaça Salvador Espriu per 
passar comptes amb la ciutadania i explicar el projecte de 
ciutat que defensem i del qual anem construint els fona-
ments des del govern de la ciutat. 

Com a part del consistori treballem des del despatx, trepit-
gem la ciutat i ens reunim amb moltes entitats i persones 
constantment. També fem audiències institucionals i deba-
tem periòdicament al Ple, amb la voluntat de defensar el full 
de ruta i les accions amb les quals ens hem compromès per 
desenvolupar tot el potencial de la nostra ciutat. I ho fem 
sempre amb l’objectiu d’assolir el màxim consens possible. 

No sempre és fàcil, però, trobar l’espai adequat per seure 
tranquil·lament i posar-nos a disposició de totes aquelles 
persones que ens vulguin preguntar sobre el que vam pro-
metre, el que hem fet i el que farem. I és que, mai ho oblidem, 
el càrrec de regidora o regidor a l’Ajuntament de Terrassa 
és sobretot i senzillament el de representant de la ciutada-
nia i com a tals tenim i ens marquem l’obligació de passar 
comptes davant la gent.

En anteriors mandats, quan estàvem a l’oposició i trebal-
làvem per donar un tomb a la desídia del passat socialista 
davant la ciutat, vam prendre el compromís de presentar 
una memòria de la feina feta durant l’any i asseure’ns amb 
els nostres veïns i veïnes a parlar-ne. I és que l’única forma 
de demostrar que es pot transformar la ciutat és treballant i 
passant comptes. Ara, des que fa tres anys vam aconseguir 
donar un tomb a l’Ajuntament des del govern de la nostra 
ciutat, aquesta trobada s’ha fet encara més imprescindible. 

Vam començar el mandat plasmant l’ambició que aquesta 
ciutat requeria en un programa de govern amb visió de futur 

Passem
comptes



i on l’Ajuntament deixava de ser el simple gestor del dia a 
dia en què s’havia convertit per esdevenir motor de canvi. 
Perquè ho tenim clar: la ciutat ni comença ni s’acaba al Raval 
de Montserrat, el seu potencial es troba en les persones, les 
associacions i les empreses que la mouen i que necessiten 
d’un aliat que construeixi un camí compartit. 

Aquesta ciutat, feta de gent treballadora i tenaç, que tants 
cops s’ha reivindicat com a tossuda davant l’adversitat de 
crisis tèxtils i industrials reinventant-se per tornar a ressor-
gir, durant aquest mandat ha tornat a donar una lliçó d’em-
prenedoria i treball compartit durant la pandèmia. La gent 
no s’ha rendit i nosaltres, des del govern, només podíem 
respondre amb la mateixa fortalesa. I això implicava no re-
nunciar en cap moment a l’ambició ni a la creença absoluta 
en Terrassa i la seva gent.

Hi havia molta feina per fer i, malgrat tot i sense cap excu-
sa, no l’hem deixat de fer. Hem treballat per establir els fo-
naments per modernitzar l’Ajuntament i millorar els serveis 
que aquest ofereix a la ciutat, tot dinamitzant-la. Així és com 
també establim les bases d’una nova Terrassa, innovadora i 
moderna. L’objectiu és clar: millorar la qualitat de vida i les 
oportunitats de cada una de les persones que conformen 
Terrassa. I això només és possible amb un projecte 
definit que sàpiga cap on ha d’avançar la ciutat. 

Vivim una època de canvis profunds. Can-
vis que ja s’albiraven i que no han fet més 
que accelerar-se mentre també se’ns 
feien evidents i afloraven mancances 
que feia temps que la ciutat arrossega-
va. I és en aquests moments quan, més 
que mai, hem de creure en el poten-
cial de Terrassa i en els nous lideratges 
que sobresurten per fer una ciutat millor. 
Persones i mirades amb qui construir el 
present i transformar el futur, avançant cap a 
una nova Terrassa que es posi a l’alçada de tot 
allò que pot ser i ha de ser una ciutat del segle XXI. Gent 
de Terrassa amb ganes de seure a parlar, que reivindiquen 
respostes i propostes, i a qui els les volem donar.

Ona Martinez Viñas

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Terrassa
Candidata a les eleccions municipals 2023
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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. 

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. 

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. 

Isaac Albert no repetirà: El primer Tinent d’alcalde 

i portaveu del grup municipal d’ERC-MES anuncia que no 
repetirà com a candidat d’ERC-Terrassa en les properes 
eleccions municipals. 



• 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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El President, a Terrassa Ple de dones
Se celebra el primer ple de dones a la ciutat on entitats i 
grups municipals aproven per unanimitat acords per impul-
sar polítiques públiques feministes a través d’un full de ruta 
que determina la igualtat com a prioritat política i una línia 
estratègica en cada acció municipal de manera transversal 
i inclusiva. L’Ajuntament estudia crear punts lila, realitzarà 
campanyes de prevenció, informació i formació sobre les 
violències masclistes i iniciarà la creació d’un Observatori 
de Gènere així com també, atorgarà honors i distincions a 
Quitèria Tarragó Casellas, primera dona de l’Ajuntament de 
Terrassa.

Avança la vianalització
Quatre noves àrees de vianants amplien el projecte de via-
nalització. S’avança en el compromís del govern municipal 
amb el medi ambient, multiplicant per dos els espais lliures 
de contaminació i consolidant la zona de baixes emissions. 

Primera visita oficial del MH president Pere Aragonés a  Ter-
rassa on expressa el compromís amb la ciutat per la convo-
catòria de la Comissió bilateral entre el govern i l’Ajuntam-
ent. «Les terrassenques i terrassencs poden comptar amb el 
suport de la complicitat de la Generalitat en tots els reptes 
de futur per al benestar i la prosperitat de la ciutat»
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Mobile Week
Terrassa participa a la Mobile Week Catalunya 2021 amb una 
trentena d’activitats especialitzades en digitalització i tecno-
logia, en col·laboració amb el Campus universitari i el teixit 
productiu.

Recuperem la vinya terrassenca
Programa de recuperació del patrimoni agrícola de la ciutat 
i de la varietat del cep autòcton de la ciutat pel seu conreu.

Acció de govern
• Constitució del Consell Municipal d’Habi-
tatge – obert a la ciutadania, entitats i organitzacions per 

participar en les polítiques d’habitatge de la ciutat per fo-
mentar, impulsar i enfortir experiències i propostes entorn 
a la política d’habitatge, fent aquestes més participatives i 
transparents.

• Un pas mes en l’Agenda Urbana – Terrassa 

signa el protocol de desenvolupament de l’Agenda Urbana 
amb l’Estat després de mesos de treball en l’elaboració de 
l’Agenda Urbana Municipal que exposa una estratègia de 
futur per aconseguir la sostenibilitat en les polítiques de 
desenvolupament urbà.

• Preservar el paisatge de l’Anella Verda – 

Un nou equip tècnic d’inspecció i control vetllarà pel com-
pliment de la normativa urbanística i del paisatge de l’Anella 
Verda.

• Obres de millora a la xarxa de Taigua -  s’ini-

cien les obres per renovar l’antiga canonada de fibrociment 
per millorar així la distribució d’aigua potable als barris de 
Pere Parres i Sant Pere.

• Incrementar la presència policial -  l’Ajunta-

ment de Terrassa es reuneix amb el Conseller d’Interior per 
incrementar la presència policial a la ciutat i evitar així agres-
sions, baralles, robatoris amb força, a més de millorar la sen-
sació de seguretat a la ciutadania.

Festa Major
Un programa d’activitats adaptat a les mesures de seguretat 
per la Covid-19 i punts d’actuació arreu de la ciutat (com 
també un Castell de Focs múltiple) permeten tornar la Festa 
Major al carrer. 

Esquerra Republicana tanca el 
curs polític
Una assemblea telemàtica abans de vacances marca els ob-
jectius de la formació de cara al curs vinent: polítiques re-
publicanes al govern de la ciutat, creixement i participació 
a la secció local i gener 2022 com a horitzó per una nova 
candidatura.



La commemoració del 4 de setembre i la Diada tornen a obrir 
el curs polític a la ciutat. Des del govern municipal, Esquerra 
Republicana es compromet a prioritzar les polítiques per la 
millora de la igualtat i la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
de Terrassa. “Donant solucions a la ciutadania de Terrassa, 
ampliem la base per assolir els grans objectius com a País”.

Invertim en educació
Voluntat de recuperar la normalitat i millorar l’accés i la qualitat 
de l’educació pels 40.000 alumnes que inicien el curs escolar 
a Terrassa. Les novetats impulsades des del govern municipal 
pel curs 21-22 són:

• Nova tarifació social a les Escoles Bressol municipal.
• Ràtio de 23 alumnes a les escoles públiques.
• S’amplia l’espai de pacificació de trànsit als entorns escolars.
• Important inversió per la millora centres escolars.
• Es complementa al 100% més de la meitat de les 5013 be-
ques menjador concedides a la ciutat.
• Educació i policia municipal organitzen un seminari de cons-
cienciació contra el bullying dirigit a la comunitat educativa.

Diada

2021

Terrassa crea
El projecte Terrassa Crea ofereix en la seva primera edició 
suport econòmic a un total de 28 projectes d’arts escèniques, 
música i arts visuals. Les subvencions a la creació per a l’any 
2021 estan dotades amb un total de 200.000 euros.

Formació per a tothom
• S’inicia el programa “Emprèn amb cura. Programa de fo-
ment de l’emprenedoria en l’àmbit de les cures i l’atenció a les 
persones”.
• La tardor s’obre amb un programa de 12 activitats, a través 
de Baumann Oficina Jove, amb una nova oferta de tallers 
adreçats a persones joves i dedicats a temes diversos relacio-
nats d’una manera o altra amb l’emancipació juvenil: habitat-
ge, ocupació, salut emocional, educació sexual i afectiva, etc. 
• S’amplia el programa de formacions adreçades al teixit as-
sociatiu i el voluntariat, amb nou cursos i tallers amb un total 
de 68 hores de formació.
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Acció de govern
• S’aprova el projecte de la primera fase de reparació del 
Mercat de la Independència, per rehabilitar coberta i faça-
nes.
• S’inicia els treballs de rehabilitació de la xemeneia Saphil 
a la plaça de l’Anònima.
• Es crea l’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i 
Urbanística municipal.
• La temporada de bany a les piscines municipals registra 
més de 88.000 persones usuàries La nota mitjana atorgada 
pels i les banyistes és d’un notable alt.
• Obres de millora de la xarxa de distribució d’aigua pota-
ble al barri del Torrent d’en Pere Parres.



Recuperació de Cal Reig
L’Ajuntament cedeix a Minyons de Terrassa l’ús i gestió de les 
naus de Cal Reig per rehabilitar l’espai i impulsar un nou cen-
tre social i cultural, que esdevindrà la nova seu de la colla. 

Memòria històrica 
Coincidint amb el 81è aniversari de l’assassinat del President 
Lluís Companys a mans del règim franquista, des del gov-
ern de la ciutat s’impulsa noves accions en recuperació de la 
memòria històrica. 
• La ciutat realitza el primer gran acte en reconeixement a les 
víctimes del feixisme a Terrassa.
• Es comencen a instal·lar les primeres Stolpersteine, llambo-
rdes de la memòria per recordar aquells qui van patir la bar-
bàrie dels camps d’extermini nazis.
• Els llistats de víctimes del feixisme a Terrassa incorporen 
prop de 1.700 persones més Els darrers estudis se centren en 
documentació de 1940 i 1941. Els llistats de persones represal-
iades i víctimes del feixisme a Terrassa arriba ja als 5.901 noms.

2021

Informar i participar 
Es presenta en Audiència Pública el projecte de pressupost 
i ordenances 2022. Tot i contenir els impostos municipals, es 
planteja uns comptes ambiciosos de 215,4 milions d’€. El 1r 
Tinent d’Alcalde, Isaac Albert, visita els districtes i es reuneix 
amb entitats per obrir els comptes a la participació.

• Barris saludables
Un barri saludable és aquell on la ciutadania, les institucions 
i les organitzacions treballen plegades per la salut i la qual-
itat de vida dels seus habitants. Aquesta és la premissa del 
nou model de participació lligat al pressupost municipal.

Premis a la innovació
L’Ajuntament lliura els Premis Muncunill a la Innovació 2021. 
En la 5a edició els guardons a la innovació han recaigut 
en Prometeo, Viralgen, la Fundació Fair Saturday i Borja 
Corcóstegui. El Premi Muncunill a la Innovació Honorífic ha 
distingit Laura Tremosa, pionera al nostre país en el camp 
de les ciències dures, entusiasta del desenvolupament tec-
nològic i impulsora del feminisme. 
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Acció de govern
• L’Alberg de Vallparadís.

• El Projecte Terrassa Energia intel·ligent aconsegueix re-
duir un 80% el consum energètic de l’enllumenat públic a la 
ciutat. S’obre una nova fase per avançar cap a una Ciutat Digital. 

• Èxit de participació en la Segona edició de la Festa dels 
Animals de Terrassa al Parc de Vallparadís. L’objectiu de la 
trobada: conscienciar sobre l’abandonament i el maltracta-
ment que pateixen molts animals.

• Comencen els treballs per desbrossar dos trams urbans 
de les rieres del Palau i les Arenes.

• L’Oficina d’Informació a la Gent Gran de Terrassa atén 
gairebé 1.400 consultes en el primer any de funcionament.

• L’Ajuntament encarrega la definició dels darrers trams del 
camí de l’Anella Verda.

Next Generation
Es comencen a donar a conèixer els projectes de Fons Euro-
peus als quals es presenta Terrassa:
• Projecte Vapor.0, el pla per un turisme industrial sostenible 
- 7 M d’€.
• 58 projectes per una Mobilitat Sostenible - 17M d’Euros. 
• Modernització dels Mercats Municipals - 5 M d’€.
•  Desenvolupament Agenda Urbana 250.000€.
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Pressupost i ordenances ‘22
Fonaments de futur
El govern aprova un Pressupost municipal 2022 dirigit a es-
tablir els fonaments del futur de la ciutat La proposta, que 
serà de 280,4 milions d’euros, inclou la partida prevista de la 
plusvàlua, retinguda fins que s’estableixi el nou sistema de 
càlcul de l’impost.
Es torna a prioritzar donar resposta a les necessitats de 
reactivació social i econòmica, consolidar els projectes i in-
versions de ciutat previstes per construir la ciutat del futur 
i la transformació de l’administració per fer-la més eficient. 
Respecte a les ordenances fiscals, es decideix contenir i no 
augmentar la fiscalitat.

Terrassa cooperativa
«Terrassa Cooperativa» recupera la presencialitat en la seva 7a 
edició, amb un programa de 42 activitats i la participació de 111 
empreses, entitats, institucions i serveis. 

Infància
Impulsem un nou bloc d’accions destinades a la infància i 
l’adolescència:
• S’inicia l’activitat del Consell Municipal de la Infància i l’Ado-
lescència per al curs 2021-2022. Des del govern municipal es 
transmeten els temes a abordar per millorar la ciutat.
• 13 actuacions en zones de joc infantil i àrees esportives i sis 
millores de l’arbrat  (inversió de 122.000 euros).

• L’Ajuntament obre per primera vegada una línia d’ajuts per 
a activitats extraescolars adreçada a infants i joves, per reduir 
les desigualtats i processos d’exclusió social.

GASGAS
La companyia de motocicletes GasGas, inverteix 5,7 milions 
d’euros en una nova planta a Terrassa, que incorpora el centre 
de recerca i desenvolupament de l’empresa. Conselleria de 
treball i Ajuntament col·laboren per fer realitat un projecte que 
implicarà la creació de 40 llocs de feina directes i 500 d’indi-
rectes.

Patrimoni al servei de la ciutat
L’Ajuntament lliura les claus de la nau Pont Aurell i Armengol 
a la Fundació AVAN El Consistori ha cedit l’ús de l’edifici a 
l’entitat perquè hi instal·li un centre d’atenció integral i especi-
alitzada per a persones amb malalties neurològiques. 
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Escrits amb compromís
Oriol Junqueras i Carme Forcadell visiten Terrassa per presen-
tar els seus respectius llibres a la ciutat. El president d’Esquer-
ra Republicana aprofita la presentació del seu darrer escrit, 
Contra l’adversitat, per trobar-se amb familiars de Joaquim 
Sala, supervivent terrassenc dels camps nazis.
En el marc dels actes del dia internacional per l’eliminació de 
la violència envers les dones, explica com va reforçar el seu 
feminisme dins la presó. Experiències recollides a Escrivim el 
futur en tinta lila.

Igualtat d’oportunitats
• Els Punts d’Orientació Social a la ciutat atenen 6.418 perso-
nes durant el seu primer any en funcionament. Es resol un 
97% dels més de 8.000 tràmits de la ciutat. 
• L’Ajuntament contractarà 54 persones dins la nova edició 
del programa «Treball als barris» El projecte es desenvoluparà 
íntegrament als barris de la Maurina, Ca n’Anglada, Montser-
rat, Torre-sana i Vilardell. 

Acció de govern
• El Pla Estratègic del Vehicle Elèctric 2022-2025 de Ter-
rassa programa l’impuls de la mobilitat sostenible i descarbo-
nitzada a la ciutat.
• Terrassa Vibra porta la música en viu a 22 punts a 7 dis-
trictes de la ciutat. El projecte s’impulsa amb la gestió de la 
Casa de la Música de Terrassa.
• S’executen les obres per solucionar els problemes de dre-
natge i paviment al carrer Fran Comptat, a la Maurina.
• S’inicien les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajun-
tament al Raval de Montserrat com a futura Casa de l’Esport. 
• L’Ajuntament fa un pas més per protegir els drets LGTBI+ 
amb l’aprovació del Pla DASIG 22-25.
• El programa Lecxit, per la millora de l’èxit educatiu a través 
de la lectura, triplica les parelles en l’edició 2021-22.
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Un Nadal per a tothom
S’avança en un model de Nadal obert a tota la ciutat, estès a 
tots els barris i amb activitats a l’abast de tothom:
• La Cavalcada de Reis s’obre a la lliure participació de tota la 
ciutadania. Un acord amb el Social permetrà optar a anar a les 
carrosses de forma gratuïta. 
• Els Reis d’Orient tornen a enviar missatges personalitzats 
als infants de Terrassa.
• El Juguem+ torna als carrers de la ciutat, amb presència a 
tots els districtes.
• Es millora la il·luminació nadalenca als diferents districtes i 
eixos comercials de la ciutat.
• Prop de 600 infants i joves participen enguany en els Casals 
d’hivern municipals, garantint un entorn lúdic i educatiu a la 
infància vulnerable de Terrassa durant les vacances escolars 
d’hivern.

Les víctimes al record
L’Ajuntament organitza un acte d’homenatge a les víctimes de 
la Covid i a aquelles persones difuntes durant la pandèmia, 
dirigit a les famílies que no han pogut acomiadar-se dels seus 
éssers estimats de la forma habitual. 

Vinya terrassenca
S’adjudica l’arrendament d’una finca de Mossèn Homs per a la 
recuperació del cultiu de la vinya al terme municipal, amb la 
recuperació i reintroducció de les varietats autòctones com el 
Terrassenc o el Trobat blanc.

Aigua de qualitat
L’empresa municipal Taigua impulsa diverses actuacions per 
assolir l’objectiu de millora del sabor de l’aigua. Una d’elles és 
la realització d’un estudi sobre l’anàlisi del perfil del sabor, que 
va a càrrec d’un equip de tastadors professionals.

Digitalització
L’Ajuntament aposta per la transformació digital i modernitza-
ció a través dels fons Next Generation Els projectes presen-
tats opten a una subvenció de 832.000€ per desplegar els 
llocs de treball digitals i garantir la seguretat informàtica de 
l’Administració. 

Comunitats energètiques
Terrassa promou el desenvolupament de les comunitats ener-
gètiques com fórmula d’accés a l’energia de proximitat, inde-
pendent i sostenible. I ho fa amb un gran acord d’agents soci-
als i econòmics a l’ESEIAAT per desenvolupar un protocol que 
les faci possibles. 

Densa de l’Escola Catalana
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana s’impulsa un 
acord de tots els partits polítics del consistori (a excepció de 
Ciutadans) en defensa del model lingüístic de l’escola catala-
na, com a model d’inclusió, no segregador i que fomenta la 
igualtat d’oportunitats. 

Acció de govern
• La finca municipal de Mossèn Homs ja disposa d’una nova 
àrea d’estada millorada i reubicada. L’antic recinte dels horts 
municipals es transformarà en terreny agrícola. 
• La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST) 
s’amplia a  33 centres educatius.
• L’Ajuntament de Terrassa ofereix recursos d’ajuda a la gent 
gran per descarregar-se el passaport Covid a través dels 
Punts d’Orientació Social i de l’Oficina d’Informació a la Gent 
Gran. 
• L’Ajuntament inicia actuacions per millorar la funcionalitat 
del Portal de Sant Roc i fer-lo més agradable al Passeig. 
• Es crea l’Hora Blava, una prova pilot al Cinema Catalunya 
per oferir sessions inclusives, en especial, a aquelles persones 
amb autisme i/o discapacitat intel·lectual. 
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Apropar serveis, millorar 
l’atenció ciutadana
Un acord entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Ajuntament permetrà un estudi actualitzat de les necessi-
tats d’equipaments a cada punt de la ciutat d’acord amb les 
necessitats socials i urbanístiques del seu entorn.
Una informació clau pel projecte de Desplegament Territo-
rial, que té com a objectiu un nou model d’atenció ciutadana 
i la creació de noves seus de l’Ajuntament al territori amb 
serveis integrals, alhora que s’allibera espai als centres cívics 
i als casals de barri perquè les entitats desenvolupin la seva 
activitat.

Equipaments per a tothom
L’Ajuntament presenta el Pla d’accessibilitat i senyalètica dels 
equipaments municipals. El 2022 s’hi destinaran 200.000 eu-
ros per la millora de l’accessibilitat física, sensorial, visual, audi-
tiva i cognitiva dels edificis municipals

Impulsem l’economia
• Trobada amb el Conseller d’empresa Roger Torrent per par-
lar de Desenvolupament econòmic a la ciutat. Posteriorment, 
el Conseller visita la planta de Tag Automotive, recentment 
adquirida per Taurus per 11 M d’€ garantint el futur de l’em-
presa terrassenca.

• Ajuntament de Terrassa, Cecot, CCOO i UGT signen la ree-
dició del Pacte per l’Ocupació de Terrassa amb la voluntat de 
recuperació del teixit productiu de la ciutat.
• Terrassa presenta a FITUR la seva oferta vinculada a la in-
dústria audiovisual i al turisme cinematogràfic amb un estand 
a FITUR Screen. S’aprofita l’esdeveniment per donar a conèi-
xer el projecte de Hub Audiovisual. 
• Acord entre l’Ajuntament i la Cambra de Terrassa per acom-
panyar empreses de la ciutat en els seus processos d’interna-
cionalització.
• El programa Treball i Formació permet la contractació de 49 
persones en situació de vulnerabilitat per facilitar l’accés al 
mercat laboral.



Millora urbana a l’AEG
S’aprova de forma definitiva el pla de millora urbana de l’AEG, 
amb millores importants respecte el pla inicial del 2005. El 
sector es desenvoluparà amb més sól reservat a espai públic i 
equipaments, la reducció en l’alçada dels edificis per garantir 
llum natural a l’escola Nova Electra i la preservació de l’emble-
màtic eucaliptus.
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Policia de proximitat
Formació a tots els agents i comandaments de l’Àrea de Pro-
ximitat de la Policia Municipal de Terrassa per la implantació 
de la policia de barri. El curs posa les bases d’un nou model de 
treball, amb noves funcions destinades a l’anticipació i anàlisi 
dels conflictes de convivència al territori i a facilitar la partici-
pació ciutadana, establint un contacte periòdic amb entitats, 
associacions i veïns.

Diversitat afectiva i sexual
El SAI DASIG incrementa un 28,1% el nombre d’atencions el 
2021 El Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexu-
al i de Gènere destaca les conseqüències psicològiques deri-
vades de la situació de confinament.

Acció de Govern
• Terrassa esdevé un referent en el desenvolupament del nou  
Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Gene-
ration.

• Es construeix una nova instal·lació per a la recollida d’ai-
gües a la Devesa del Parc de Vallparadís.

• Els expedients per instal·lar plaques fotovoltaiques d’au-
toconsum creixen més d’un 150% en un any Al llarg de l’any 
2021 s’han tramitat un total de 197 expedients.

• Més d’11.000 alumnes participaran aquest curs en les més 
de 500 activitats del Programa d’Educació per la Sosteni-
bilitat (PEST).
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Ona Martínez,
portaveu i candidata
Després d’haver estat escollida per l’Assemblea local d’Es-
querra Republicana de Terrassa com a cap de llista a les elec-
cions municipals de 2023, Ona Martínez Viñas, ha assumit el 
carrec de portaveu de la formació municipal a l’Ajuntament. 
L’objectiu: «Continuarem la feina diària de construcció, millora 
i transformació de la nostra ciutat amb l’objectiu de poder do-
nar-li un nou impuls, una marxa més, a partir del 2023»

Tret de sortida al Mundial
El sorteig de la fase de grups del Mundial de Hockey Femení 
2022 dona el tret de sortida oficial a la competició que se 
celebrarà el pròxim mes de juliol a Terrassa. L’estadi Olímpic 
acollirà les millors jugadores del món en un esdeveniment 
que vol projectar la ciutat i reivindicar l’esport femení.

Trobada amb Teresa Jordà
Trobada entre la Consellera d’Acció Climàtica, Te-

resa Jordà, i el grup municipal d’Esquerra Republicana de Ter-
rassa, per analitzar vies de col·laboració per desenvolupar els 
projectes del govern municipal com el Pla de rieres en oportu-
nitats per millorar la qualitat de vida a la ciutat.

Baròmetre de ciutat
Recuperem el baròmetre de ciutat com eina de millora del 
projecte de ciutat. La ciutadania posa un 7 a la satisfacció de 
viure a Terrassa i apunta com a espais de preocupacií i millora 
la seguretat, la neteja i l’ocupació. S’apunten solucions, com la 
polícia de proximitat, i es mostra optimisme envers la millora 
de cara al futur.
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Acció de ciutat
• Seguretat - S’incorpora al servei de policia municipal 
20 càmeres personals, dota de transparència i aporta se-
guretat a la ciutadania i als agents.

• Artinfusió en educació - Impulsem projecte entre 
Escola França i la FACT Cultural al voltant de la dansa.

• Anella Verda - Comencen les obres del segon tram 
de l’Anella Verda, de prop de 5 km de recorregut.

• Bicicletes - El Pla de la bicicleta s’acompanya d’un pro-
jecte de recuperació de bicicletes usades i avençós en el car-
ril bici i per vianants entre Terrassa i Sabadell.

Tecnologia i mobilitat
Resposta positiva d’Europa als projectes del govern munici-
pal als fons de recuperació per millorar l’administració digital 
i la millora de l’espai públic. Concretament, 12 milions cen-
trats sobretot en accessibilitat i espai  públic i 0,8 milions per 
desenvolupament tecnològic.

• Suport emocional per als joves - L’Ajuntament 
de Terrassa posa en marxa un servei de suport emocional a 
les persones joves a la Casa Baumann.

• Innovació - Noves formacions per inversió en start-ups 
i s’impulsa, novament amb Cambra de Terrass, el programa 
Acceleració en Òrbita.

• Igualtat - L’Ajuntament impulsa una Guia de Comu-
nicació Inclusiva integral per afavorir la igualtat i evitar es-
tereotips en tots els àmbits.

• Material de préstec - L’Ajuntament de Terrassa 
renova el material de préstec a disposició de les entitats En 
els darrers cinc anys s’han fet gairebé 2.000 préstecs.
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Terrassa tria futur
La mostra d’orientació formativa i professional de Terrassa 
Tria Futur tanca la seva tercera edició amb més de 9.000 per-
sones. Amb una molt bona acollida de la primera edició pre-
sencial al Recinte Firal, amb 6.000 visitants, i més de 3.000 
participants a la programació telemàtica, l’espai d’orientació 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 finalitzada 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 esco-
lar 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 Terrassa 
se situa 10 punts per sota de la mitjana delictiva a Catalunya. 
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. 

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 dispositiu específic 
d’acollida per oferir acompanyament i atenció a totes les neces-
sitats de les persones que arriben a la ciutat, amb un punt d’in-
formació específic. Col·laborem amb l’entitat TANU en l’acollida 
d’infants i la Generalitat anuncia a la nostra ciutat el protocol 
especial per facilitar l’acollida de persones refugiades. 
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Preparant el Mundial
La Consellera de presidència i esport, Laura Vilagrà, visita 
Terrassa per comprovar l’evolució dels preparatius del Mun-
dial de Hockey Femení 2022 a l’Estadi 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.
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Ple sobre l’estat
de la ciutat

Amb la premissa de treballar plegats amb tothom amb una visió 
de present i futur, des del govern hem defensat al Ple de l’estat 
de la ciutat la necessitat 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. 

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’Oficina 
de Salut i Promoció de l’Autonomia i la Botiga Solidària de Sa-
lut. La Taula d’Entitats de Salut també engega diverses inicia-
tives 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 iniciativa 
busca seleccionar cinc projectes per formar i acompanyar du-
rant tres mesos amb l’objectiu que puguin llençar la seva cam-
panya 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 fàbri-
ca 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.
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