
 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Terrassa En Comú 
Programa Municipals 2019 

       #ConfiaEnElCanvi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2 

 

 

1. UNA CIUTAT JUSTA I QUE CUIDA LA SEVA GENT 

 

1.1 Reducció de les desigualtats i cohesió social  5  
1.2 Persones grans i dependència  8 
1.3 Diversitat funcional           11 
1.4 Infància, adolescència i joventut           13 
1.5 Serveis Socials            17 
1.6 Salut             19 
1.7 Esport            23 
1.8 Educació            25 
1.9 Cultura             29 
1.10 Benestar animal             32 
 

2. UNA CIUTAT HABITABLE 

 
2.1 Habitatge            36 
2.2 Pobresa energètica           41 
2.3 Nou model energètic            43 
2.4 Equilibri urbanístic i social            45 
2.5 Qualitat ambiental            48 
2.6 Gestió de residus            49 
2.7. Mobilitat             51 
2.8 Seguretat           53 
2.9 Usos i gestió del temps          55 
 

3. UNA CIUTAT PRÒSPERA 

 
3.1  Un nou model productiu i de treball         57 
3.2  Pressupostos, fiscalitat i anàlisi econòmica        59 
3.3  Promoció i defensa dels Drets laborals         60 
3.4  Ocupació i treball             61 
3.5  Polígons industrials i Indústria 4.0           63 
3.6  Universitat, innovació i ciutat           64 
3.7  Impuls i promoció de la Formació Professional a la ciutat       67 
3.8  Impulsarem el petit comerç i el teixit comercial              67 
3.9 Consum de proximitat i sobirania alimentària. Per una ciutat fèrtil i saludable   68 
 

4. UNA CIUTAT FEMINISTA 

 
4.1 Per una institució feminista          71 
4.2 Uns pressupostos feministes          73 
4.3 Reconeixement i visibilitat          74 
4.4 Vides lliures de violències           75 
4.5 Cultura i memòria feminista i LGTBI         76 
4.6 Fer dels centres educatius espais feministes         77 
4.7 Un urbanisme feminista, per a una ciutat a mida de tothom       77 



 

 

 

 3 

4.8 Feminització de l’esport i l’activitat física         78 
4.9 Contra la feminització de la pobresa, ocupació digna i de qualitat    79
   
 

5. UNA CIUTAT VALENTA I DEMOCRÀTICA 

 
5.1 Govern obert: Transparència, Cooperació, Col·laboració i Gestió documental   82 
5.2 Participació Ciutadana, gestió comunitària i governança democràtica      84 
5.3 Societat de la informació          87 
5.4 Ciutadania, drets humans, cooperació i justícia global      88 
5.5 Mitjans de comunicació públics de proximitat i de qualitat      91 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4 

 

UN PROGRAMA EN COMÚ, UNA CIUTAT AMB FUTUR 

 

Terrassa en Comú és un projecte de canvi per la ciutat de Terrassa. A les eleccions del 2019 hem 
elaborat un programa de propostes per liderar un canvi posant la vida de les persones al davant, 
que busca transformar la ciutat per fer-la més habitable, moderna i pròspera, que vol fer una 
ciutat feminista, en que la igualtat i la diversitat siguin un bé comú i la democràcia el full de ruta 
per un govern obert basat en la transparència, la participació, la cooperació, i la coproducció de 
les polítiques públiques. 
 
Seguint aquest esquema hem dividit el programa electoral de Terrassa en Comú per a les 
eleccions municipals en cinc eixos: 
 
Una ciutat justa i que cuida la seva gent 
Una ciutat habitable 
Una ciutat pròspera 
Una ciutat feminista  
Una ciutat valenta i democràtica 
 
Hem elaborat el programa de Terrassa en Comú mitjançant un procés participatiu mitjançant la 
plataforma de participació de Terrassa en Comú, l’Àgora TeC, i que ha obert una nova forma de fer 
i treballar els programes de forma oberta, transparent i col·laborativa. L’Àgora TeC ens permetrà 
que el programa de Terrassa en Comú sigui una eina activa i viva. Es podran consultar les 
propostes, veure com s’implanten, desenvolupar-les, i proposar-ne de noves, així com fer un 
seguiment de tots els processos vinculats al programa amb l’objectiu de portar els canvis que 
Terrassa necessita i fer-ho en Comú. 
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1. UNA CIUTAT JUSTA I QUE CUIDA LA SEVA GENT 

 

Volem una Terrassa que cuidi la seva gent, que no l’abandoni mai; on res no passi per davant del 
combat contra les desigualtats. Un municipalisme que reconeix les cures i les posa al centre de la 
vida, per a que siguin compartides; que sap que només hi ha dret a la ciutat si ho és per a totes les 
persones.  
 
Els darrers anys, les polítiques d’austeritat i les retallades en recursos i eines de protecció social 
han obligat al món local a fer front a les emergències socials en primera línia, gairebé en solitari, 
sense pràcticament suport de les altres administracions de l’Estat. 
 
A la vegada, el creixement de les necessitats socials ha portat a la gent a organitzar-se per tal de 
donar una resposta col·lectiva a aquestes necessitats; així han nascut i consolidat plataformes 
socials que han propiciat suport i també empoderament col·lectiu. 
 
Avui alguns donen per superada la crisi macroeconòmica, però els seus efectes es mantenen i han 
empitjorat les condicions de vida de la gent; tant les retallades socials, en salut, educació, cultura i 
també en drets laborals; com les dificultats a l’accés l’habitatge i els subministraments bàsics, i els 
canvis demogràfics i estils de vida actuals, han contribuït a fer més gran l’escletxa de la desigualtat 
i accentuar noves vulnerabilitats. 
 
Si el gènere , l’origen, la diversitat funcional o intel·lectual, la situació econòmica són els factors 
de risc, aquests s’expressen en formes diverses al llarg del cicle de vida: en forma de fracàs 
escolar, problemes de salut, solitud, pobresa cultural, infrahabitatge. Calen compromisos ferms 
per reduir l’impacte d’aquests factors d’exclusió i superar les desigualtats. 
 
Cal una Terrassa compromesa amb la igualtat entre dones i homes, amb l’emancipació de la gent 
jove, la vida independent de les persones amb diversitat funcional i per la dignitat de les persones 
grans, que acabin amb la pobresa infantil i que situïn les cures al centre, enteses com una qüestió 
social i no individual. 
 
Una Terrassa que mitjançant polítiques de cohesió social, i de forma transversal vinculin les 
actuacions de rescat social amb la cultura, l’educació, la salut , el dret a l’habitatge. 
 
La vulnerabilitat i les desigualtats han posat en risc d’exclusió a moltes persones, especialment 
gent gran que viu sola, dones soles amb infants a càrrec, persones amb diversitat funcional, 
persones migrades amb feines precàries.  
 
Per poder fer efectiva la inclusió social hem de posar l’acció comunitària com a motor de canvi, 
enfortint també les xarxes de suport social i comunitari, creant els espais adients perquè tothom 
pugui desenvolupar el seu projecte de vida, sense deixar de donar resposta a les emergències 
socials. 
 

Per tot això, les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 

 

1.1 Reducció de les desigualtats i cohesió social 
 
Contribuir a que qualsevol ciutadà de Terrassa tingui uns ingressos mínims, incrementant els 
esforços per assegurar uns ingressos mínims a la població vulnerable (ajudes per a les famílies 
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monoparentals, increment cobertura beques menjador, estudi i/o implementació de projectes 
que combinen les polítiques de rendes i les polítiques actives d’inclusió, exigència del 
desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania). 

Reforçar els ajuts municipals per als col·lectius específics que els actuals sistemes de protecció 
no cobreixen adequadament. 

Establir un programa de detecció proactiva de les llars en situació de pobresa i de les seves 
necessitats específiques per tal de prioritzar-ne les intervencions i de manera personalitzada. 

Acompanyar les llars detectades per fer efectius tots els seus drets enfront les administracions, 
facilitant l’accés a les diferents ajudes,  un sistema integral de tarifació social dels serveis 
municipals i un programa educatiu en economia personal seguint models avançats internacionals. 

Avaluar i revisar el funcionament del reglament d’ajuts d’urgència socials per tal de valorar els 
nivells de cobertura, millorar l’efectivitat i agilitzar els tràmits de la concessió dels ajuts. 

Estudiar la implantació del model de finestreta única per a la gestió de les Ajudes d’Urgència 
Social, beques menjador i casals d’estiu. 

Treballar per un canvi legislatiu a nivell estatal o català per aconseguir que els ajuts municipals a 
les persones vulnerables siguin considerats una prestació social i no una subvenció.  

Reclamar a la Generalitat el pressupost necessari per desplegar la llei de la Renda Garantida de 
Ciutadania. 

Vetllar per aconseguir que tota persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o 
qualsevol altra prestació econòmica tingui accés a la mateixa i per això crearem un servei 
d’assessorament, acompanyament i suport a les persones que estan en tràmits de la RGC o han 
rebut una resolució denegatòria. 

Pressionar a la resta d’administracions per ampliar els sistemes de protecció i que eliminin les 
seves deficiències estructurals, com el baix nivell d’accés, la insuficiència de les prestacions i les 
trampes de la pobresa i precarietat que porten associades. 

Combatre la feminització de la pobresa amb programes que atenguin les situacions de risc social 
des d’una perspectiva de prevenció i emancipació. 

Creació d’un Observatori de les Desigualtats a Terrassa per: elaborar diagnòstics de les 
necessitats en matèria de desigualtats i benestar social a la ciutat i elaborar una Guia Municipal 
de Bones Pràctiques que incideixin en les  desigualtats des d’una lógica més comunitària i 
d’apoderament col•lectiu. 

 
Impulsar una estratègia integral per l’abordatge del sensellarisme a Terrassa 

Constituir i consolidar la Taula per fer front al Sensellarisme a Terrassa. En coordinació amb 
l’Estratègia per l’abordatge del Sensellarisme a Catalunya, impulsat per la  Generalitat de 
Catalunya el 2017, dotar a la Taula municipal dels recursos necessaris per a què tots els actors i 
agents implicats, tant públics com privats, avancin en una millor i més integral resposta d’aquesta 
realitat a la nostra ciutat. 

Estudiar la possibilitat d’ampliar els recursos residencials apostant per espais on les persones 
puguin gaudir de la intimitat i l’autonomia necessàries per refer-se de les situacions d’exclusió 
viscudes.  
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Donar continuïtat al procés de millores del centre de primera acollida l’Andana millorar la 
intimitat i la flexibilitat amb la que els serveis s’adapten a les diverses necessitats de les persones 
residents. Seguir treballant per a garantir el funcionament del centre 24h al dia i 365 dies l’any. 

Implementar una primera experiència municipal que seguint la metodología “Housing First”,  
ofereixi a persones amb llarga trajectòria de vida al carrer i/o recurrencia a recursos residencials 
sense vincular-se,  un habitatge permanent amb suport i seguiment socioeducatiu, amb la finalitat 
d’iniciar un procés de recuperació i millora de la seva qualitat de vida per mantenir-se en 
l’habitatge sense suport, tot assolint autonomia personal i econòmica, recuperació d’habilitats 
personals de cura pròpia, restablir relacions socials i/o familiars i facilitar la vinculació amb 
l’entorn.  

Promoure models de convivència entre persones amb llar que viuen soles i persones sense llar.  
 
 

Crear espais de gestió de l’alimentació com a bé comú 

Redefinir el model per a centrar-lo a la defensa del dret a l’alimentació i per a gestionar-ho com 
a bé comú. 

Garantir el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones de Terrassa. 

Incrementar la normalització de les actuacions relacionades amb la distribució d’aliments. 

Millorar les estratègies de prevenció i detecció de la malnutrició infantil. 

Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de beques menjador escolar a les necessitats 
socials existents per garantir que cap menor que no pugui pagar es quedi sense el servei de 
menjador. 

Garantir la continuïtat del suport en l’alimentació, que es fa a primària, als instituts de 
secundària. 

Reforçar tots els programes de recuperació d’excedents alimentaris que tinguin com a objectiu 
un accés universal als mateixos a un preu assequible. 

Crear a cada barri un espai obert a tots els veïns on hi hagi accés, a preu reduït,  a productes de 
reaprofitament o excedents alimentaris.  

Implantar preus socials en aquests productes alimentaris per a les persones en situació de 
vulnerabilitat social. 

Ampliar la cobertura amb el sistema de targeta moneder per a comprar en supermercats per a 
garantir l’alimentació. 

 
Socialitzar l’ús de béns de primera necessitat 
 
Crear un banc de productes de primera necessitat (cotxets de nadons, llitets, banyeres, crosses, 
eines, etc.) per a la seva venda a baix preu, lloguer o cessió. 

Encarregar la gestió dels centres a empreses o entitats d’inserció social. 

Organitzar al banc la recollida i reparació de béns de primera necessitat reutilitzats. 
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Cura al llarg de la vida, les cures al centre 
 
Promoure polítiques familiars orientades a garantir una redistribució equitativa de la cura en les 
famílies. La relació entre els temps dedicats al treball assalariat i els temps per a les cures i la 
realització personal, el gaudir o l’afectivitat continuen produint i reproduint les desigualtats de 
gènere, derivada dels usos desiguals de dones i homes en els temps dedicats als treballs. Cal 
reorganitzar els temps de cures i del treball assalariat per assolir la corresponsabilitat i justícia de 
gènere i situar la sostenibilitat de la vida al centre. Cal avançar en nous pactes socials que 
atorguin valor al treball de cures i abordin la necessària corresponsabilitat d’aquestes cures i en 
disposin dels recursos públics necessaris 
 
Reconèixer i visibilitzar la diversitat de models familiars, en totes les esferes: des de l’acció diària 
fins a la inclusió en els tràmits administratius del municipi i l’Administració vinculada. 
 
Impulsar estratègies de visibilització de la importància d’assolir la corresponsabilitat vers les 
cures i la sostenibilitat de la vida per part dels agents socials i econòmics. 
 
Impulsar actuacions socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la corresponsabilitat 
dels homes en les cures. 
 
Garantir la qualitat dels serveis de cura externalitzats, donant prioritat a les clàusules tècniques i 
socials per damunt de les clàusules econòmiques, tot donant suport a les persones que 
requereixen ajut per a desenvolupar les seves activitats de la vida diària. 

 
1.2 Persones grans i dependència 

Des  Terrassa en Comú volem construir un model de ciutat que situï les persones grans com un eix 
d’acció prioritari. Això inclou donar resposta, juntament amb altres administracions, a les 
situacions de dependència, de vulnerabilitat, de pobresa, a la promoció d’hàbits saludables, al 
foment de la participació, i al reconeixement de les aportacions i experiència de la gent gran. 

L'envelliment de la població ha estat la tendència demogràfica de les últimes dècades, provocant 
un augment de la longevitat de la població. Aquest fenomen ens aboca a un nou escenari, un 
repte per crear condicions socials, econòmiques i personals que ens permetin arribar a edats 
avançades amb unes bones condicions de salut i de qualitat de vida. Al mateix temps, provoca 
noves estructures familiars i de convivència, de relacions intergeneracionals i de necessitats de 
salut lligades a situacions de dependència. Escenari que cal tenir en compte per a dur a terme 
polítiques públiques que facin de Terrassa una ciutat amiga de les persones grans, lliure de 
barreres arquitectòniques, solidària, justa, amb igualtat d'oportunitats per a tothom, i prevenint 
la soledat no volguda de les persones grans. Els dos elements claus han de ser l'envelliment actiu i 
saludable i l'atenció de les situacions de dependència des d'una perspectiva transversal. 

Cal doncs promoure l'envelliment actiu i saludable per avançar en la construcció d'aquesta 
ciutat per a totes les persones, atenent-les i oferint possibilitats al llarg del cicle vital. 
Actualment, Terrassa mostra una alta participació de les persones grans, tant en la presència com 
en la gestió d'activitats. 

Cal desplegar en la seva totalitat l’anomenada Llei de Dependència i que la Generalitat i 
l’Ajuntament posin els recursos necessaris per fer-ho possible, especialment en els casos de 
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persones que es trobin en situació d'especial vulnerabilitat i requereixin major suport.  

 
 
Impulsar nous models d’atenció a l’envelliment i facilitar nous models 
d’habitatge que facilitin l’atenció i la cura 

Crear l’Oficina d’Atenció a la gent gran , dins del servei de promoció de la gent gran i ubicat a les 
seves mateixes instal·lacions (Casal Anna Murià), com un espai de referència on es presti un servei 
integral per tal de resoldre les consultes que girin entorn al col•lectiu de la gent gran, tals com; 
tràmits Valoració de la Llei de l’autonomia personal i atenció a la dependència, maltractaments, 
vulneració de drets, residències públiques, ajuts al lloguer, informació sobre el SAD, transport, 
tràmits de decessos, incapacitats, viudetat o de darreres voluntats. Una oficina d’informació, 
orientació i derivació posterior als serveis que correspongui. 

Acompanyament a la persona i família en la planificació del futur de la persona des d'accions 
comunitàries (xerrades, grups d'ajuda mútua o suport de persones cuidadores...) 

Apostar per impulsar, en col·laboració amb el tercer sector, d’altres models residencials més 
integrats en la comunitat de cohabitatge i d'espais de convivència equipats per a  persones 
grans, que a través de models cooperatius de cessió d’ús permetin desenvolupar els projectes 
comunitaris en espais municipals que tornaran a la ciutat. 

Recolzar projectes que permetin conviure en  models  cooperatius i col·laboratius que 
promoguin l’ajuda mútua. 

Recuperar els programes de convivència entre persones grans i estudiants/ joves. Per reforçar el 
treball i la perspectiva intergeneracional i com una opció per combatre soledat i solucionar 
problemes habitacionals en el jovent. 

Ampliar els programes municipals d’envelliment actiu i recolzar els de caire comunitari. 

Exigir a la Generalitat la constitució d'una taula bilateral entre ambdues administracions per 
impulsar una planificació conjunta de centres residencials per a gent gran, centres de dia i 
centres sociosanitaris així com millorar la seva coordinació i atenció integral i ampliar el catàleg 
per incloure nous models com el cohabitatge o els espais de convivència equipats per a persones 
grans . Aquest objectiu s’hauria d’emmarcar en una estratègia global de treball amb la Generalitat 
de Catalunya per afrontar el canvi demogràfic. 

 

Afavorir l'autonomia personal i vida independent de les persones en situació de 
dependència 

Apostar per un model de cura que permeti que la persona visqui el major temps possible a la 
seva llar reforçant els programes d’ajuda a domicili, l’assistència personal i les tecnologies de la 
cura. 

Definir una estatègia de ciutat tenint en compte l’important envelliment de la població i noves 
necessitats que aquest fenomen generarà. 

Obtenció i comunicació a la ciutadania de les dades concretes i actualitzades de com està la 
situació de les persones dependents a Terrassa i també de dades sobre la situació de les 
persones amb problemes de salut mental a la comarca.  
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Fer un estudi de la situació de Residències a Terrassa i la elaboració d'un pla d’acció i de futur 
per a la gent gran, i que contempli altres possibilitats alternatives a les residències, com ara el co-
habitatge, habitatges tutelats, etc.  

Fer realitat l'execució de les obres de la Residència Pública de Mossèn Homs i que aquestes 
noves places estiguin disponibles immediatament. 

Reclamar o en el seu cas es convingui amb la Generalitat la construcció de la Residència Pública 
a Sant Pere Nord. També el projecte i construcció d'una residència pública a Ca n'Anglada als 
horts de l'Avinguda de Barcelona que ja havien estat destinats per aquesta finalitat. 

Exigir a la Generalitat un nombre suficient de places de residència i centres de dia per atendre 
les necessitats de les persones en situació de dependència de la ciutat. 
 
Implantar una prova pilot del model de les superilles socials d’atenció domiciliària a un dels 
districtes de la ciutat. 

Desenvolupar l’atenció integral i personalitzada a les persones en situació de dependència amb 
una diagnosi i accions transversals sobre l’habitatge, la millora de l’accés a ajuts i prestacions i el 
desenvolupament de les seves xarxes comunitàries. 

Crear un model d’atenció a les persones amb dependència centrat en l’autodeterminació sobre 
la seva vida i en cogestió amb les persones cuidadores no professionals i les professionals dels 
serveis de salut. 

Realitzar l’acompanyament per fer adaptacions de l’habitatge en el procés d’envelliment. 

Estudiar la implantació del programa d’assistència personal a les persones amb dependència 
fent-lo l’eix central del suport a la vida autònoma. 

Dissenyar el programa Porta a porta amb l’objectiu de que cap persona amb dependència 
estigui sense poder sortir de casa almenys un cop a la setmana. 

Avançar en models desmercantilitzats o públics del Servei d’Ajuda a Domicili i d’altres serveis 
essencials.  

Revisar el model de gestió externalitzada de les residències de gent gran i apostar per la gestió 
pública en els serveis de salut i la gestió dels equipaments. 

Treballar per un model més flexible d’atenció a la dependència centrat en la persona i prioritzant 
la permanència a la seva llar i desenvolupant nous models d’equipaments residencials i de cura 
especialitzada imbrincats en el funcionament de les superilles socials. 

Exigir a la generalitat i a l’Estat la dotació del pressupost suficient per a complir les obligacions 
derivades de la Llei de l’Autonomia Personal i d’atenció a al Dependència. 

 
Acompanyar a les persones que viuen soles 

Desenvolupar una estratègia de ciutat d’abordatge de la soledat amb el màxim d’implicació 
pública i comunitària. 

Aconseguir que totes les persones en situació de vulnerabilitat que viu soles a la ciutat tingui un 
seguiment continuat i poden participar en actuacions preventives. 

Reforçar i incrementar els serveis i programes comunitaris municipals de prevenció i atenció a la 
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soledat. 

Estendre el projecte “Sempre acompanyats” o d’altres alternatives con els projectes Radars o 
Vincles a tots els districtes de la ciutat. 

Recolzar als cuidadors familiars i professionals. 

Desenvolupar recursos i serveis de suport a les persones cuidadores no professionals. 

Incloure a totes les polítiques objectius i accions per al reconeixement social de la treballadores 
familiars, auxiliars de geriatria i cuidadors no professionals. 

Impulsar projectes cooperatius de persones treballadores de les cures. 

Millorar les condicions laborals de les persones cuidadores professionals que depenguin de les 
empreses que treballin per a l’Ajuntament. 

Multiplicar els grups d’ajuda mútua de familiars cuidadors. 

 

1.3 Diversitat funcional 
 
Promoure la Inclusió Laboral 

Treballar i acompanyar a les entitats PRODIS I FUPAR per aconseguir el finançament necessari 
de l’Estat i la Generalitat per a garantir la viabilitat dels Centres Especials de Treball. 

Exigir a la Generalitat la recuperació dels increments de les tarifes o mòduls que s’haurien 
d’haver anat produint durant els últims 10 anys (aproximadament un 15%) i posar al dia les 
actuals tarifes i mòduls dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Exigir la Generalitat el compliment del compromís de la inversió de les Llars Residència de 
Torre-Sana i amb la concertació de les 8 places noves, i que estudiï les necessitats a la ciutat per 
tal d’incrementar les places concertades de llar residència a la nostra ciutat. 

Demanar al Gobierno de l’Estat que doti pressupostàriament el cost que suposa l’increment del 
SMI, tenint en compte l’especificitat dels CETs que treballen amb especials dificultats. En 
concret que s’incrementi un 25% el pagament, passant del 50% actual, al 75% del SMI a les 
especials dificultats de forma transitòria (2-3 anys), fins que es posi en marxa el nou model 
d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Establir marcs col•laboració amb la CECOT dirigida a petites i mitjanes empreses perquè 
contractin persones amb diversitat funcional. 
 
Estendre les clàusules socials d’inserció laboral de persones  amb diversitat funcional  en el 
màxim tant per cent en els plecs de contractació administrativa. 
 
Elevar el percentatge mínim legal de places reservades per a persones amb diversitat funcional 
a l’Ajuntament de Terrassa en oposicions o altres proves d’accés. 

Cercar noves fórmules d’ocupació i generar projectes d’autonomia per empoderar persones 
amb diversitat funcional. 

Realitzar campanyes adreçades a empreses dirigides a l’acompliment de la legislació sobre 
contractació de persones amb diversitat funcional i no contractar, ni concedir subvencions a 
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empreses o entitats que no compleixin amb la quota de reserva d’ocupació. 

Posar en marxa un grup de treball, des de la Taula de Capacitats Diverses i accessibilitat, per a 
elaborar una proposta de nou model d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual a la 
nostra ciutat, i que serveixi de camí pel nou model que ha de definir la Generalitat a nivell de tota 
Catalunya. 

Instar a la Generalitat a treballar, conjuntament amb les entitats, la definició d’un nou model de 
serveis i d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Exigir a la Generalitat la construcció del nou centre de dia/residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual a Terrassa. 

 

Ser una ciutat accessibility friendly 

Dotar d’un Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat Local al qual es destinarà l’1% del total 
d’inversió anual que l’Ajuntament destini a obres i infraestructures. 

Desenvolupar el Pla d'Accessibilitat 2019-2026. En concret, l’elaboració de solucions i la 
planificació de la implantació amb calendari d’execució i pressupost, amb la participació dels 
agents socials, les persones amb diversitat funcional i les àrees implicades. “L’objectiu és que l’any 
2026 Terrassa sigui 100% accessible per al 100% de la població” i pugui aprovar una Ordenança 
d’Accessibilitat Universal. 

Incrementar el nombre de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al llarg de 
la ciutat. 

Millorar el Porta a Porta (servei de taxi accessible) oferint una major disponibilitat del servei i 
implementant una app per agilitzar el seu ús. 

Millorar l’accessibilitat al tren i al bus. 

Crear un segell de qualitat per als comerços 100% accessibles. 

Seguir potenciant l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors.  

Desenvolupament d'àrees de joc adaptades en el Pla del Joc a l’espai públic amb horitzó 2025. 

Implementar una prova pilot en accessibilitat a la comunicació. Formar als departaments de 
comunicació de l'Ajuntament: webs accessibles, documents accessibles, reunions accessibles, 
lectura fàcil i reservar una partida pressupostària destinada al l’accessibilitat en la comunicació 
municipal per tal que els continguts audiovisuals produïts per l'Ajuntament siguin accessibles. 

Estudiar el desenvolupament d’un sistema municipal universal (app) de comunicació 
alternativa. 

Promoure l'aplicació a tots els nivells educatius de les Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG 2.1). 

 
Avançar cap a la vida independent, l’autonomia  personal i la participació plena 
en la vida de la ciutat 

Dissenyar un model d’Assistència Personal per a la ciutat de Terrassa, per avançar decididament 
cap a la garantia del dret a viure de forma independent i a ser incluides a la comunitat. 
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Destinar el 5% de les promocions d’habitatge públic als projectes d’autonomia personal i vida 
independent i incrementar la col·laboració amb la Borsa d’habitatge per afavorir el lloguer i 
rehabilitació de pisos de privats. 

Estudiar la creació d’una la partida destinada al suport i als programes de respir de les famílies 
cuidadores. 

Garantir la participació efectiva de les persones amb diversitat funcional en la presa de 
decisions de polítiques que afectin a la ciutat facilitant la seva representació en els òrgans 
existents. 

Accés a cultura: el 10% dels actes programats per l'Ajuntament de Terrassa, fets per persones 
amb discapacitats. 

Promoció de lleure inclusiu i del temps lliure, tant pel que fa al seu gaudi com a la seva 
participació. 

Estudiar la creació d’un equip específic dins el circuit d’atenció a la dona per millorar la detecció 
i atenció a les agressions i maltractaments a dones amb diversitat funcional. 

Fer proposta sobre dret a la sexualitat i assistència sexual. 

1.4 Infància, adolescència i joventut  

Les polítiques municipals adreçades a la infància, adolescència i joventut han de contemplar 
diversos àmbits d’actuació, fruit de les diferents problemàtiques o mancances que viuen aquests 
col·lectius. Els eixos d’actuació haurien de ser: protecció, participació i provisió, amb la finalitat 
que els infants i joves, passin a ser un aspecte principal de totes les polítiques, per garantir que 
arribin a l’edat adulta amb igualtat d’oportunitats, i amb un alt grau de coneixement i participació 
en la ciutat de la qual, en el futur, n’hauran de ser ciutadans i ciutadanes actius. 

El primer gran eix d’actuació, la protecció, ha de ser la garantia que aquests drets es converteixin 
en un tema transversal, i obliga a altres àmbits (educació, salut, habitatge, etc.) a mirar cap als 
menors com un col·lectiu d’especial atenció. Creiem que actualment el treball es fa moltes 
vegades des de la perspectiva familiar i s’oblida la figura del menor o jove com a individu. 

El segon eix seria el que fa referència a la participació. En l’actualitat, el funcionament de la nostra 
ciutat, i de la societat en general, determina que les divisions d’edat, basades en les capacitats, 
són les que determinen el teu grau de participació. Això relega a un pla inexistent als infants i 
adolescents, per la seva incapacitat de votar, i a un segon pla als joves, per la seva inexperiència. 
Educar en la participació i crear espais propis per infants i joves, és cabdal per l’elaboració d’un 
model democràtic real. Obrir espais de participació vinculants, donar suport a les iniciatives dels 
joves des de la coresponsabilitat, recolzar el teixit associatiu i d’entitats com a xarxa essencial del 
municipi, i garantir el lloc dels infants i joves en el nostre model de ciutat, són els reptes a assolir. 

Cal tenir en compte en aquest aspecte la importància de colocar la infància en la primera línia de 
les polítiques municipals, perquè una ciutat amable amb els seu infants, és una ciutat amable amb 
tota la ciutadania. 

 
Infància i adolescència 
 
Vetllar per un ciutat que aposti per la Tolerància Zero contra l’abús sexual i el maltractament 
infantil. Valorar la inversión en formació de maltractament i abusos sexuals infantils per als agents 
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implicats en infància, aprofitat espais com la Xarxa Petita Infància. 
 
Reforçar la xarxa de petita infància, de 0 a 6 anys, com a tasca de prevenció de situacions de 
risc, i donant suport a les iniciatives educatives comunitàries i als processos de criança.  Donar 
temps formació al personal dels diferents àmbits per a fer aquesta tasca. Suport de professionals 
experts en xarxes. 
 
Reforçar, diversificar i avançar cap a l’accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 
3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris amb més necessitat social. Amb equipaments i 
programes de suport suficients de titularitat pública amb corresponsabilitat de l’Ajuntament amb 
la Generalitat, amb la participació activa de les famílies i les associacions de cada barri  
 
En la defensa de la de la Ciutat dels Infants, caldrà afavorir  l'autonomia dels infants, per fer-los 
més autònoms possibles, potenciant les polítiques públiques amb aquest enfocament. Procurant 
uns espais públics (camins, parcs, carrers...) segurs i que facilitin aquesta autonomia. 
 
Afavorir l'atenció a la infància en risc d'exclusió en horari extraescolar proporcionant activitats 
des dels equipaments públics (poliesportius, biblioteques, centres cívics...) 
 
Parcs infantils a tots els barris, en bones condicions i amb nous i millors materials i jocs. Cal un 
parc infantil a tots els barris que no en disposin, com al barri de Les Martines. Perquè volem una 
ciutat més accessible i pensada per als infants i per la millora de la seva independència. 
 
Pla Director d’intervenció als parcs i places públiques per a convertir-los en veritables espais de 
jocs infantils, potenciant nous models de parcs seguint experiències pioneres arreu del món, i 
generant una nova sociabilitat, per revertir el lamentable estat dels parcs infantils de la ciutat. 
Cocreant aquestes intervencions conjuntament amb la ciutadania responent a les seves 
necessitats. Promocionant espais de contacte amb la natura i també per a la activitat física. A 
través de jocs inclusius que fomentin la creativitat, la interacció i la cooperació. Potenciar aquests 
espais com a punts de trobada i de cohesió social. 
 
Estudiar la creació d’un gran parc d’infància a la ciutat. 

 
Ampliar l'oferta de serveis educatius de suport diversos, adreçats als infants i a les famílies, i en 
col·laboració amb professionals d'altres àmbits (com Serveis Socials). Per exemple “espais 
familiars”, “espais nadó” i “espais de criança compartits”.  
 
Creació d'un nou model socioeducatiu per a nens i joves. Aquesta nou model consistiria en la 
implementació dels SIS (Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents en situació de risc i les seves famílies) i el manteniment dels actuals Esplais diaris, per 
a construir un model propi a la nostra ciutat, que permeti la complementarietat, la coordinació, la 
prevenció i la millora en l'atenció als nens i joves en situació de risc alt i als nens i joves en 
general. Aquest nou model ha de donar el protagonisme a les entitats de Lleure i esplai diari de la 
nostra ciutat, com a coneixedors de la temàtica i com a entitats consolidades i referents en el 
territori. Per això és fonamental que els nous serveis del SIS puguin ser gestionats per aquestes 
mateixes entitats mitjançant la fórmula de la concertació de places. 
 
Reconèixer i fomentar el lleure educatiu i l’associacionisme, garantint l’oferta d'activitats a 
infants i adolescents, que fomentin la participació, la creativitat, l'autoconeixement, l'esperit 
crític, la cohesió social i el treball entre joves.   

Garantir que les entitats de lleure disposin d'espais dignes i adequats per desenvolupar la seva 
tasca educativa. 
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Garantir l'aplicació a la ciutat de la Declaració Universal dels Drets dels Infants adoptada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1959, així com la Llei dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència de Catalunya de l’any 2010. 

Garantir programes d'acompanyament en el procés de transició cap a l'edat adulta a través de 
l'orientació laboral i formativa per l'ocupabilitat i l'emancipació. 

Vetllar per dotar de connexió wifi o accés a Internet a tota la població infantil i juvenil per 
permetre un bon seguiment de les activitats acadèmiques i aprofitar l’ús de les eines web 2.0 per 
establir canals de participació dels joves a la ciutat. 

Donar suport i reconeixement a les entitats juvenils  i de lleure educatiu, i a la seva coordinació, 
a través de plataformes territorials, oferint recursos des de l'Ajuntament (econòmics, espais, 
serveis tècnics, material, difusió, etc.) pel desenvolupament de projectes d’àmbit local. 

Crear espais de participació d'infància i joventut amb incidència real sobre les polítiques locals. 
Potenciant el Consell Infantil i el Consell Juvenil com a òrgans resolutius, associant les seves 
decisions a espais polítics concrets. 

Garantir espais públics a cada districte oberts i adequats al joc infantil i juvenil, tenint en 
compte dimensions, seguretat, manteniment i condicions d’higiene adequades, tot 
compatibilitzant-los amb els usos de la resta de ciutadans i ciutadanes. Vetllar pel compliment 
dels drets dels infants i la convivència intergeneracional. Adaptar els horaris i usos dels 
equipaments públics a tots els districtes per dotar-los de major sentit com a espais d'oci i joc no 
dirigit.  

Garantir situar l’infant i l’adolescent al centre de forma integral i transversal. 

Potenciar la tasca de la Taula D’infància i Adolescència de Terrassa (TIAT) valorant la incorporació 
de nous agents. 

Tenir en compte la perspectiva de la infància tant en el desenvolupament de les polítiques, 
projectes i pressupostos, com en l’avaluació dels mateixos, especialment en aquelles qüestions 
que afecten directament als nens, nenes i adolescents. 

Incorporar la veu dels infants i joves en totes les qüestions municipals a través d’estructures i 
mecanismes de participació ciutadanes i presa de decisions existents als municipis. 

Complir amb els principis de la Convenció dels Drets dels Infants i promoure la certificació de 
“Ciutats Amigues dels Infants”. 

Garantir la creació i implantació dels serveis d’intervenció sòcio-educatius d’acord amb la Llei 
12/2017 i la Llei 14/2010, per la qual l’Administració local competent s’ha d’implicar en el 
desenvolupament i la prestació dels serveis socials preventius i definir el treball conjunt amb les 
entitats de lleure que fan esplais diaris. 

Prestar especial atenció per a garantir la igualtat d’oportunitats als i les  infants amb diversitat 
funcional, capacitats diverses o en situació de dependència. 

Transformar l’espai públic tenint en compte la perspectiva d’infància en la planificació 
urbanística. 

Garantir que hi hagi rutes segures per anar a l’escola o a l’institut. 

Garantir l’accés a la beca de menjador i els materials escolars (suficients en quantia i cobertura) 
pels infants i adolescents, així com la creació de dispositius que ajudin a la conciliació de la vida 
laboral i familiar. 
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Promoure la disponibilitat d’equipaments de titularitat municipal per oferir espais de lleure, 
participació i ús per infants i joves, com ara els Patis Oberts. 

Desenvolupar mesures concretes i preventives per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar, 
incloent als adolescents de 16 a 18 anys que hagin abandonat el sistema educatiu. 

Promoure el valor de l’educació en el lleure, garantint l’accés a les activitats de lleure educatiu, 
culturals i esportives, més enllà de l’horari lectiu i en època de vacances escolars, amb programes 
de suport i preus públics bonificats que ajudin a que cap infant i adolescents en quedin exclosos. 

Promoure la coeducació com a eix transversal a totes les activitats i programes educatius que es 
desenvolupin des del municipi. 

Promoure nous serveis d’escolta, acompanyament i orientació en clau adolescent. 

Continuar millorant el circuit d’atenció als infants i adolescents en situació de risc i 
desemparament. 

Implementar el Protocol d’intervenció en xarxa en situacions de risc i /o maltractaments a la 
infància i l’adolescència. 

Impulsar el treball en xarxa amb els diferents serveis que treballen amb els infants i adolescents 
en risc, com són els Centres Oberts, els CSMIJs, CDIAPs, Serveis Socials i Esplais Diaris. 

Reforçar  el canvi de model dels serveis socials vers les famílies amb infants en situació de 
pobresa, amb ajuts finalistes i amb suports i acompanyament per a la seva tasca parental. 

 

Joventut 

 
Fomentar les activitats d'oci i cultura destinades a la franja d'edat entre 20 i 40 anys 
aproximadament que actualment marxen a Barcelona i altres indrets. 
 
Creació d'una xarxa d'espais d'estudi per als joves. Sales d'estudi a les biblioteques i/o centres 
cívics. 
 
Pla local de joventut. Terrassa necessita actualitzar realment un pla local integral de joventut 
(més enllà dels 16 anys) que contempli tots els aspectes de la joventut de forma transversal. 
 
Cursos i tallers de feminisme a les escoles i instituts: Impartir cursos i tallers a les escoles per als i 
les alumnes, tractant temes d'educació sexual, detecció de relacions sexoafectives abusives, que 
es manifesten a través de comportaments controladors i possessius. És vital que els i les joves 
tinguin la informació sobre com establir relacions entre iguals, especialment en l'adolescència, i 
també detectar comportaments propis que s'han de canviar i millorar.   
 
Skate Park a Vallparadís. És hi ha estat una gran demanda la de construir d'un skate park de 
referencia a la ciutat de Terrassa.  Una possible ubicació seria el parc de Vallparadís a la part baixa 
(abans d'arribar a l'Avinguda Santa Eulalia) , zona amb molt espai disponible que ajudaria a 
diversificar usos i alhora podria actuar com a centre i aglutinadors de tota la ciutat a un lloc tan 
central com és el parc de Vallparadís. 
 
Oferir als joves, com a espais d'estudi, sobretot en època d'exàmens i en horaris adaptats, 
diferents equipaments de la ciutat (escoles, biblioteques, espais joves, etc.) per garantir aquesta 
oferta a tots els districtes. 
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Facilitar i promoure l'establiment de vincles i xarxes entre grups de joves amb interessos 
compartits. Proposar la creació d’espais de participació (formals o informals) on puguin trobar 
sortides a les seves inquietuds, generant projectes en comú (xarxa de grups de música locals, 
xarxa d’artistes, xarxa de monitors i monitores, etc.) i desenvolupant projectes d'àmbit local. 

 

Realitzar polítiques de normalització de pràctiques culturals juvenils, com per exemple: els 
grafits, el rap, el “parkour”, l'“skate”, els i les discjòqueis, o altres estils musicals, etc. tot acostant-
les a altres sectors de la societat. 

Mantenir i reforçar els tallers educatius i preventius, així com punts d'informació juvenil sobre 
drogues, sexualitat, xarxes socials i igualtat. 

Ampliar l'oferta i promoció d’oci nocturn i de cap de setmana existent amb propostes de teatre, 
cicles de cinema, sopars populars, esports nocturns, piscina de nit, punts d’Internet, concerts, 
tallers, clubs de lectura, jocs de taula i debats. 

Desenvolupar projectes educatius municipals de noves oportunitats i d'acompanyament sòcio-
laboral, i promoure incentius econòmics per a joves en situació d'atur que s'acullin a la formació 
ocupacional municipal per a millorar la seva qualificació. 
 
 

1.5 Serveis Socials 
 
Oferir uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació 
comunitària 

Apostar per la inversió en serveis socials com a prioritat, especialment per part del govern de la 
Generalitat. Treballant en el marc dels espais de col·laboració i reivindicant una major implicació 
de totes les administracions amb competències. 

Elaborar el Pla Local en matèria de Serveis Socials 2020-2023, basat en el model d’intervenció 
comunitària. La política d’acció comunitària ha de respondre a un triple objectiu: l’enfortiment de 
la comunitat, la millora de les condicions de vida, i la inclusió i cohesió social democràtiques. 

Potenciar els Serveis Socials Bàsics com a peça clau del Sistema de Serveis Socials per assumir 
les funcions per cobrir les necessitats de la població al seu entorn comunitari, ampliant les seves 
competències i recursos. Adaptar la ràtio poblacional en funció de la situació sociodemogràfica 
del territori. 

Implementar un model de Serveis Socials on es prioritzi el treball d'Atenció Centrat en la 
Persona, atenent de forma integral tot allò que li afecta (serveis socials, salut, educació, cultura, 
ocupació, habitatge…) 

Treballar per un model de desenvolupament professional als centres de serveis socials amb 
reconeixement social i que faciliti la seva relació amb la comunitat. 

Reforçar la recerca i la gestió del coneixement en els serveis socials. 

Constituir per a cada districte un consell social de govern amb la participació de tots els agents 
públics i comunitaris implicats. 

Incorporar la digitalització a la relació entre els serveis socials i la ciutadania. 

Realitzar un programa continuat de gestió del coneixement i avaluació de la intervenció social 
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per a generar evidències per al disseny de les polítiques socials. 

Possibilitar la participació activa de les persones usuàries dels serveis socials en la definició i 
seguiment del seu propi pla de treball. 

Introduir i prioritzar la perspectiva comunitària en els diferents nivells d’atenció (individual-
familiar, grupal, i comunitària). 

Potenciar l’autoorganització de les persones que sol·liciten l’atenció dels serveis socials, 
promovent la seva vinculació amb les xarxes formals i informals de l’entorn. 

 
Atenció integrada social i de Salut 

Reforçar l’atenció integral social i sanitària a partir de les innovacions en els serveis d’atenció 
domiciliària i juntament amb altres serveis i equipaments al territori. 

Impulsar models on la participació i coproducció sigui un eix central dels serveis,  tant en el seu 
disseny, procés com avaluació, entenent que l’autonomia i el dret a decidir de les persones són 
valors irrenunciables. 

Continuar i aprofundir en el diàleg i col·laboració amb entitats, espais professionals i de 
participació, recollint les seves aportacions i experiència per avançar en l’atenció integral social i 
sanitària. 

 
Coproducció de polítiques socials 

 
Fomentar la coproducció i l'associacionisme d'acció social de proximitat. 

Promoure polítiques coproduïdes dirigides, no només a pal·liar les problemàtiques socials, sinó 
a prevenir-les abans que aquestes sorgeixin i es cronifiquin. 

Dirigir-nos a la ciutadania i als distints moviments socials en clau d'agent que han de poder 
decidir sobre tots aquells projectes que repercuteixin a la ciutat. 

Promoure i millorar els canals de participació, per tal de fer-los més accessibles, oberts i 
transparents. I seguir fomentant la utilització dels mitjans presencials i digitals que permetin 
augmentar la participació i que facilitin la màxima diversitat dels participants. 

Potenciar la visibilitat d'aquelles persones que tenen més dificultat per accedir a la vida pública 
municipal, tot adequant els canals de participació aquesta pluralitat i complexitat de ciutadans i 
ciutadanes que viuen a la ciutat de Terrassa. 

Augmentant la presència d'aspectes clau de ciutat en els diferents òrgans de participació 
municipal i on la implicació de les polítiques socials sigui present. 

Creació de sinergies amb visió metropolitana, i implicar aquests espais de participació en 
projectes europeus d'àmbit inclusiu. 

 
Col·laboració amb el Tercer Sector 

Establir un diàleg transparent i un marc de coordinació, assessorament i col·laboració estable 
amb les associacions representatives del tercer sector i la societat civil organitzada, tant des de 
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l’àmbit de l’acció social com des d’altres àmbits d’actuació. 

Promocionar l’associacionisme i la iniciativa social com a forma clau de participació ciutadana i 
de reforç de la cohesió social. 

Continuar treballant per aconseguir un nou marc de contractació pública dels serveis a les 
persones que ens permeti avançar en l’exigència de les clàusules socials, que integri el valor afegit 
del tercer sector i la priorització de la qualitat, les condicions laborals i la consideració de les 
necessitats específiques de les persones usuàries, sobretot els més vulnerables, per sobre de 
consideracions econòmiques. 

Defensar uns serveis públics també amb drets laborals garantits per als treballadors i 
treballadores del tercer sector que redundin en benefici de les persones usuàries, però també en 
el dels professionals. 

 
Acció Comunitària 

 
Promoure l’acció comunitària per a l’enfortiment i l’empoderament ciutadà. 

Posar les polítiques comunitàries i d’inclusió al centre de les polítiques públiques. 

Elaborar el Pla Municipal d’Acció Comunitària 2020-2024 com a instrument de canvi d’algunes 
polítiques municipals amb un component d’activació i enfortiment polític de la societat. 

Implementar el PLACI, Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva, donant-li el màxim rang dintre de 
l’Ajuntament de Terrassa, visualitzant la prioritat del treball comunitari per d’inclusió. 

Incorporació de la dimensió comunitària als serveis públics. 

Creació d’un cos professional de treballadors o organitzadors comunitaris. 

Donar suport a iniciatives comunitàries sorgides als barris. 

Apropar i obrir els equipaments de proximitat al seu entorn, per tal que esdevinguin instruments 
de suport a les entitats i associacions en projectes comunitaris. 

Millora de l’ocupabilitat i desenvolupament socioeconòmic des d’una vessant comunitària i de 
proximitat. 

Fomentar la Mediació a la ciutat, tant per fomentar sistemes alternatius de resolució de 
conflictes, com per impregnar a la ciutadania una nova manera d'entendre el conflicte. 

 
1.6 Salut 
 
La salut és un dret fonamental de les persones, és una condició bàsica del benestar i la qualitat de 
vida. Hem d’aspirar a una manera de viure que sigui solidària i joiosa. La salut també ha de ser un 
indicador que ens serveixi per a mesurar els progressos realitzats a favor de la reducció de la 
pobresa, de la promoció de la cohesió social i de l’eliminació de les discriminacions de qualsevol 
mena. 
 
Els sistemes públics i universals de salut s’han demostrat al llarg del temps com els sistemes que 
aconsegueixen consolidar una millor salut pública global i una millora substancial en la qualitat de 
vida de la població, incidint directament en els determinants de la salut i amb el un cost més baix. 
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Per tant, si volem aconseguir una millora substancial de la salut de tothom cal una defensa activa 
d’un sistema de salut públic i universal. 
  
Per garantir el dret a la salut i evitar que la sanitat sigui una mercaderia, cal reformular els 
principis  del  model  actual,  assolint  una  sanitat  realment  pública  (en  propietat, provisió i 
gestió dels serveis) amb un servei universal i equitatiu, humà i de qualitat, únicament pagat amb 
pressupostos i sense “copagaments”. També cal potenciar la coresponsabilitat i pedagogia dels 
usuaris sobre el valor dels serveis públics. 
  
És fonamental potenciar, millorar i fer més accessible a la ciutadania de Terrassa tots els serveis 
destinats als ciutadans amb un grau de dependència. Actualment l’infrafinançament crònic que 
tenen aquests serveis fa que sovint siguin totalment insuficients. Cal iniciar polítiques municipals 
que tinguin com a objectiu la millora d’aquests serveis. 
  
Mentre no sigui factible el canvi de model proposat, és indispensable que l’Ajuntament pugui 
conèixer, en primer lloc, i influir, com a objectiu final, en la millora dels temps d’atenció i les llistes 
d’espera en visites, exploracions complementàries i procediments quirúrgics a nivell municipal. En 
l’actualitat, les llistes d’espera a Terrassa estan força per sobre de la mitjana de Catalunya 
(sobretot a nivell del proveïdor privat Mútua de Terrassa) i l’Ajuntament ha de liderar, 
conjuntament amb la ciutadania, les demandes al CatSalut per aconseguir una atenció sanitària i 
una promoció de la salut, de qualitat, rebel·lant-se davant qualsevol discriminació respecte la 
resta del territori de Catalunya. 
  
La política municipal de salut de l’Ajuntament ha de promoure una planificació de la ciutat i de la 
seva organització urbana que possibiliti la millor qualitat de vida i de salut per a tothom, vetllant 
perquè tots els ciutadans i les ciutadanes, independent de la seva situació personal, tinguin accés 
als serveis de salut en condicions d’equitat. 
  
Únicament amb intervencions intersectorials sostingudes, equitatives i eficients que posin en 
pràctica l’enfoc de la salut a totes les polítiques municipals es pot aconseguir una millora 
substancial de la salut de totes i la reducció de les desigualtats socials en salut. 
  
Per tot això, les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 
  
 
Salut i governança 

 
Fer de la “salut en totes les polítiques” una manera de governar, tenint en compte l’impacte en 
la salut de les persones abans i després de l'aplicació de qualsevol acció de govern. 
  
Convertir el Consell Municipal de Salut en un ens on: a) hi arribin totes les dades de salut del 
municipi, reals i amb transparència, b) Es faci seguiment d’aquestes dades i de la seva evolució i c) 
s’acordin millores en tots els àmbits deficitaris, amb la voluntat d’obtenir compromisos executius 
del Servei Català de la Salut i de les entitats gestores. 
  
Creació d’un “Hotel d’entitats de la salut”. Aglutinar en aquest òrgan totes les entitats, 
associacions de pacients o de familiars de pacients, o agrupacions de defensa de la sanitat pública 
per tal de poder-los oferir recolzament municipal institucional, tant des del punt de vista 
organitzatiu (mitjans, assessorament, etc), com des del punt de vista d’assumpció de polítiques 
municipals que donin suport explícit a les seves necessitats. Generar sinèrgies entre les moltes 
entitats relacionades amb temes de salut i malalties que actualment no tenen cap contacte. 
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Impulsar el diagnòstic de salut als barris basant-se en els determinants socials de la salut i 
transmetre a tots els professionals que treballen als territoris els resultats per poder planificar 
conjuntament amb la ciutadania de cada territori, línies d’acció i recursos per corregir les 
desigualtats existents actualment i millorar la seva salut, Assegurar la comprensió d’aquest enfoc 
per part de tots els professionals sanitaris. Actualment, no existeix a nivell de Terrassa un estudi 
seriós que avaluï factors com el barri de residència, la renda per càpita o altres en l’esperança de 
vida i la morbilitat a nivell municipal. És, doncs, des del punt de vista de salut pública municipal, 
indispensable un estudi d’aquest tipus. 
  
Impulsar l'elaboració de programes de promoció de la salut a partir dels diagnòstics de salut 
dels barris. 
  
Obrir una Oficina Municipal on es recullin i es faci seguiment dels incompliments dels terminis 
d’assistència i es recullin les queixes dels usuaris i usuàries dels serveis sanitaris. Elaborar un 
informe semestral sobre les reclamacions que rep perquè el Consell Municipal de Salut i els 
responsables municipals puguin proposar/executar les mesures correctores que considerin més 
adients. 
  
Tenir trobades regulars amb els representants de les treballadores i treballadors de les 
empreses sanitàries de Terrassa. Les professionals sanitàries són qui millor coneixen la situació 
real de l’atenció sanitària a la ciutadania i poder parlar amb els seus representants de forma 
regular de ben segur que millorarà el coneixement de l’Ajuntament dels problemes existents. 
  
Fiscalitzar les llistes d’espera així com les dades d’atenció als serveis d’Urgències per part dels 2 
principals proveïdors de salut municipals (Mútua de Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa), 
millorant el control públic i la transparència del proveïdors de la nostra ciutat. En aquest sentit, cal 
tenir dades transparents i fidedignes de la llista d’espera quirúrgica així com de les visites (tant a 
l’atenció primària com a l’atenció hospitalària i a la salut mental) i a de les principals proves 
complementàries. Amb aquestes dades, fer que el CatSalut assigni els recursos necessaris per a la 
seva millora. Pel que fa als Serveis d’Urgències, tenir dades de les Urgències ateses i dels fluxos 
dels pacients (en concret, conèixer quins especialistes de referència tenim a Terrassa en particular 
i al Vallès en general) i, amb aquestes dades, fer propostes de millora. 
  
Exigir a la reducció urgent de les llistes d’espera a Terrassa, com a mínim, als nivells de la mitjana 
de Catalunya. 
  
Tenir un paper actiu en la gestió del proveïdor públic de salut, el Consorci Sanitari de Terrassa. 
Assumir la coresponsabilitat que li pertoca a l’Ajuntament de Terrassa com a copropietari del CST i 
executar les polítiques de millora de la salut municipals per aquest mitjà. Exigir del CatSalut la 
utilització al 100% d’aquest recurs públic (actualment encara amb plantes tancades) mentre 
existeixi problemes amb les llistes d’espera a nivell municipal, i habilitar espais dignes per a 
l’atenció d’urgències als i les usuàries en tot moment. 
  
Constituir una Taula bilateral permanent amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i/o el Servei Català de la Salut, per tal de fer seguiment i auditoria dels contractes 
sanitaris amb els proveïdors de la nostra ciutat i poder abordar les diferents necessitats en temes 
de salut de la ciutat. 
  
Impulsar i posicionar-se públicament des de l’Ajuntament a favor de la proposta del  nou model  
sanitari  que volem  per Catalunya: Programa  per  un  Servei Nacional de Salut a Catalunya. 
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Fomentar  un  lideratge  compartit  entre la  ciutadania,  els  professionals,  els governs locals i 
l’administració sanitària, principalment mitjançant el nou Consell Municipal de Salut. 

  
 
Salut Comunitària 

 
Disposar de recursos per poder impulsar processos de salut comunitària. 
  
Reforçar tots els programes de protecció, prevenció i promoció de la salut. 
  
Impulsar el treball en xarxa dels professionals que treballen als territoris, creant sinèrgies en la 
detecció i plans d’acció comuna per millorar la salut de la seva població. 
  
Promoure l'Atenció Primària de Salut (APS) com a eix vertebrador del sistema sanitari. Reclamar 
la construcció dels equipaments sanitaris pendents a la ciutat, com el CAP al barri de Can Roca i el 
de Ca n’Anglada (Avda.Barcelona) i la seva assignació al proveïdor públic de salut de la ciutat, el 
Consorci Sanitari de Terrassa, en la línia de l’aposta municipal per la sanitat de propietat, provisió i 
gestió pública. Promoure la construcció i dotació de nous equipaments d’atenció primària si se’n 
detecta la necessitat, planificant d’acord amb la previsió de creixement de la població (més de 
5.000 habitants en els dos darrers anys). 
  
Exigir del CatSalut que als CAP de Terrassa se’ls assignin els recursos suficients de professionals 
perquè puguin aplicar els mínims pel que fa a població per cada professional, temps per visita i 
nombre de visites totals al dia que el CatSalut ha acceptat com a estàndard desitjable a nivell de 
tot Catalunya. Que el temps màxim d’espera per a concertar una visita amb el metge o metgessa 
de família sigui com a màxim de 48 hores i que les visites als especialistes hospitalaris no tinguin 
demores injustificables. I que els professionals disposin de temps suficient per dur a terme els 
programes comunitaris necessaris per prevenir malalties i promoure la salut. 
  
Exigir que a Terrassa hi hagi un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària). Està demostrat 
que els CUAP són eficaços, contribuint de forma determinant en la descongestió de les Urgències 
hospitalàries, i són una alternativa raonable a l’obertura dels CAP les 24 hores. 
  
Salut Mental 
 
Fer un diagnòstic de la situació de l’atenció en salut mental a nivell municipal. Obrir un procés 
de debat científic i social sobre el model conceptual d’atenció a la salut mental que sigui més 
integrador, que reconegui les diferències entre les persones i orientat a donar resposta a les seves 
necessitats. Potenciar la millora de l’atenció incentivant i recolzant la creació de més recursos 
enfocats a la rehabilitació psicosocial des de la salut mental comunitària que promogui canvis i 
millores en els diversos àmbits implicats (individual, familiar i comunitari) i en les dimensions més 
afeblides actualment, la inclusió laboral i l’accés i suport a l’habitatge. 
  
Exigir els recursos necessaris per les intervencions i programes que surten de les diagnosis de 
les Taules de Treball en Salut mental que es duen a terme amb professionals i ciutadania. Com 
per exemple la Taula de Salut mental infantil i juvenil. 
  
Desestigmatitzar totes les malalties mentals entre les persones joves, tenint en compte els 
llenguatges, espais i canals juvenils. 
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Salut i dona 

 
Potenciar i publicitar l’existència de la Casa Galèria com a referent en la promoció a l’atenció a 
la dona, fent un especial èmfasi en tots aquells aspectes de desequilibris de gènere actualment 
existents. És fonamental, en una societat en la que la violència masclista encara és una realitat en 
el dia a dia, que es destinin recursos per poder ajudar a totes aquelles conciutadanes que ho 
pateixen en el seu dia a dia. Corregir aquestes situacions també és fer promoció de la salut de la 
població. 

  
 
Salut i Serveis Socials 

 
Millorar l’atenció sòcio-sanitària coordinada a la dependència entre tots els nivells assistencials 
i amb els serveis socials. En l’actualitat, són serveis infradotats pels departaments responsables 
de la Generalitat. Fer polítiques municipals de millora de l’atenció d’aquests col·lectius vulnerables 
com pot ser la potenciació dels centres de dia o l’estudi de subvencions municipals a places 
residencials en funció de criteris socials. 
  
Millorar la coordinació i les sinèrgies a les actuacions de les polítiques de salut i socials. 
  
Estudiar l’accessibilitat a determinats serveis sanitaris que no es troben a la cartera pública 
(com odontologia o ulleres graduades) i valorar l’aplicació de mesures que compensin/corregeixin 
la falta d’equitat en l’accés. 
 
Prova ràpida VIH gratuïta: Les instal·lacions mèdiques de la ciutat haurien d'oferir la prova ràpida 
del VIH de forma anònima, gratuïta i acompanyada. 
 
Assegurar que totes les persones tinguin accés a l’empadronament per a facilitar l’accés a tots 
els serveis sanitaris. 
  
 

Salut Pública 
 
Garantir un entorn saludable, mitjançant la reducció de fums, sorolls i deixalles. Incrementar la 
inspecció de fums industrials i de vehicles, la vigilància del soroll i de la recollida de residus. 
Potenciar l’ús d'energies renovables, mitjançant polítiques municipals que primin aquest ús. 
  
Garantir l’accessibilitat de transport públic les 24 h fins a l’Hospital de Terrassa, per tal de reduir 
la necessitat de transport privat, en el marc d’una reordenació de tot el transport públic municipal 
que faci possible que les ciutadanes i ciutadans deixin de necessitar el transport privat per accedir 
als serveis públics. 
  
Promoure una política local d’alimentació sana i sostenible, de proximitat i temporada, 
ecològica i amb garantia sanitària, impulsant el seu consum entre les famílies, els centres 
educatius i a l’hostaleria i limitant la publicitat de menjars poc saludables en entorns infantils. 
 
Atenció a la salut i foment de l'esport: Les administracions han de millorar l'atenció a la salut de 
la ciutadania i fomentar les pràctiques saludables com l'esport donant suport a les institucions 
que impulsen la seva pràctica, ajudant en el manteniment de les instal·lacions… 
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1.7 Esport 

 
Terrassa ha de ser un referent a Catalunya en matèria d'esport i salut. 
 
Terrassa, com a ciutat olímpica i una de les principals ciutats catalanes, ha de ser un referent en 
matèria esportiva, pel que fa a la promoció de l'esport a tots els nivells, la promoció de la salut a 
través de la pràctica esportiva, i el foment de la igualtat de gènere perquè tothom pugui tenir les 
mateixes oportunitats. 
 
És imprescindible promoure la pràctica de l'esport com un hàbit saludable, garantint que tothom 
pugui fer-la adequadament en funció de les seves condicions físiques, sense deixar ni molt menys 
de banda l'esport federat i de competició. 
 
És ben coneguda i palesa la manca d'equipaments esportius a la ciutat, així com el deficient 
manteniment dels actuals, que en alguns casos es troben en un estat de deixadesa inadmissible 
per una ciutat amb un pressupost de gairebé 200 milions d'euros. 
 
També és fonamental la supervisió sobre les concessions per gestionar equipaments municipals, o 
per entitats que gestionen equipaments públics sense cap tipus de concessió administrativa. De la 
mateixa manera, és important controlar tot tipus de subvencions  a entitats esportives, així com 
garantir que gaudeixin dels recursos necessaris per poder realitzar en condicions les seves 
activitats. 
 
Espais esportius públics oberts: Molts espais esportius públics romanen tancats en caps de 
setmana i/o tenen uns horaris molt restringits quan la societat civil organitzada té una demanda 
molt superior d'aquests espais a la que realment s'ofereix. Estudiar l’obertura d’aquests espais de 
forma comunitària. 
 
Demanar contraprestacions a les concessions d'equipaments esportius: L'ajuntament ha de 
demanar contraprestacions a les concessions actuals d'equipaments esportius per revertir en 
millorar altres instal·lacions, construir-ne de noves… 
 
Nou equipament poliesportiu i piscina a la ciutat: Construcció de nou equipament amb pavelló 
poliesportiu i piscina de 25 m amb sostre retràctil 
 
Cobriment de piscines municipal: Cobriment seqüencial de les piscines municipals, amb sostre 
retràctil.  
 
Habilitació de piscines municipals fora de temporada: Actualment l'oferta d'activitats aquàtiques 
estan privatitzades (amb el cost que això comporta) i a Terrassa no disposem de piscina municipal 
on realitzar activitats durant tot l'any. Es podria habilitar alguna de les piscines (les Arenes, Sant 
Llorenç o la Maurina) oferint tant cursos de natació com natació lliure. D'aquesta manera, podem 
obrir l'oferta esportiva, generar llocs de treball i aprofitar les instal·lacions durant tot l'any. 
 
Nova unitat de suport a entitats esportives: L'ajuntament hauria de crear una nova unitat de 
suport i atenció a les entitats esportives municipals. 
 
Fomentar l'esport escolar, el joc i l'esport a l'aire lliure per a tothom, a les instal·lacions escolars 
o l'espai públic. L'esport escolar ha de promoure valors no competitius. Els clubs, les AMPA i les 
escoles podrien col·laborar utilitzant les mateixes instal·lacions o l'espai públic, tant en horari 
escolar com en horari extraescolar. 
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Potenciar l’esport a les escoles. Els diferents clubs de la ciutat es podrien implicar en aquesta 
tasca i organitzar l’esport escolar conjuntament amb les AMPA. També es podrien oferir 
monitors/es i material esportiu per ampliar l’oferta d’activitats esportives a les escoles, utilitzant 
les mateixes instal·lacions, tant en horari escolar com en horari extraescolar, pensant també en 
gent de fora de les escoles que no tinguin els recursos necessaris per fer alguna activitat 
esportiva. 

Fomentar l'esport en la mobilitat municipal i entre municipis. Potenciar una connexió 
supramunicipal entre municipis propers a peu o en bici que permeti fer esport a través de la 
mobilitat laboral, i per descomptat també dins la ciutat. S’ha d’integrar l’esport en la mobilitat i en 
el dia a dia, promocionar la idea d’un esport més lúdic, perquè la gent vegi l’esport com una 
manera de viure. Fomentar també els aparcaments de bicis o de patinets a les escoles, estacions, 
clubs esportius i altres espais, per fer que a la gent li sigui molt més fàcil fer esport. 

Donar més ajudes i suport a entitats sense ànim de lucre vinculades a l’esport. Actualment hi ha 
molta diferència en les ajudes o suport que reben entitats organitzadores de certs esdeveniments 
i altres petites associacions sense ànim de lucre que busquen finançament per poder dur a terme 
la seva gestió. Aquestes no tenen per què ser associacions esportives, però sí que poden fer 
alguna activitat per fomentar l’esport. 

Revisar la gestió de les instal·lacions municipals i assegurar la disponibilitat d'espais. Permetre 
que diferents entitats esportives de la ciutat puguin gaudir de les instal·lacions municipals que 
paguem entre tots i totes, i poder aprofitar les instal·lacions esportives de les escoles per 
assegurar la disponibilitat d’espais. 

Concretar la proposta de la Comissió de Les Arenes. Concretar i portar a terme la proposta 
esportiva impulsada pel conjunt d’entitats de la Comissió de Les Arenes. 

Desenvolupar el Pacte de Ciutat pel Hockey en els termes acordats. 

 

1.8 Educació 
 
L'educació és un dret fonamental i ho és en totes les etapes de la vida. Volem una ciutat 
educadora i que compti amb tota la comunitat per desenvolupar el seu projecte educatiu. Volem 
una educació que combati l’exclusió educativa garantint-ne la qualitat i l’accés equitatiu, perquè 
una ciutadania formada és el camí per generar cohesió i per trobar sortides col·lectives a la crisi.  

Terrassa segons el síndic de Catalunya és la primera ciutat més segregada de Catalunya en el cicle 
d’educació infantil i primària. La segregació escolar de la nostra ciutat no només ve donada per les 
diferències entre barris, sinó que dins del propi barri existeix segregació entre escoles. De fet, la 
segregació escolar dobla la segregació urbana. Mentrestant a la ciutat tenim 12 centres amb més 
del 50% d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials, hi han 22 centres amb menys del 10% 
(quan la mitja de la ciutat és del 20.7%). L'escola és el primer univers de socialització dels infants i 
un espai imprescindible on prendran consciència de les vivències normalitzades que projectaran 
les comunitats i ciutats del futur. Escoles amb infants diversos que s'enriqueixen mútuament fruit 
de la vivència de les cultures, construiran les ciutats cosmopolites que anhelem. Educadores i 
educadors que creuen en la capacitat transformadora innata dels infants i que provoquen canvis 
que els faran grans en tots els sentits conformaran ciutats amb capacitat per la transformació 
social i en la capacitat de canvi. Aquestes escoles ja existeixen, o subsisteixen. Són escoles 
poblades per professionals invisibilitzats, en projectes invisibilitzats, en barris considerats remots i 
infants invisibles que cada dia construeixen innovació, comunitats i ciutats millors. I tan 
invisibilitzades són, que fins i tot l'administració no recorda que existeixen. I projectem ciutats on 
el fet innovador ve de fora, i no de la capacitat pròpia de reinventar-nos i de canvi. 
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La defensa de l'escola pública ha de ser un eix prioritari de les polítiques educatives locals. Això 
posa en qüestió, i situa com element clau, els concerts de la Generalitat, que afavoreixen la doble 
xarxa. És necessari valorar si el repartiment de l’alumnat és, en aquests moment, equitatiu entre 
centres públics i concertats.  

La lluita per l'èxit educatiu requereix el compromís del món local. L'equitat en els resultats 
escolars de l'alumnat, amb independència del centre on estigui escolaritzat, necessita una atenció 
i un esforç municipal en tres grans àmbits: la detecció de situacions de risc a la petita infància, 
l'afavoriment d'una escolarització equilibrada en el moment de l'accés a una plaça escolar i 
garantir unes condicions mínimes d'educabilitat durant tot el procés escolar de l'alumnat, per 
garantir oportunitats per a la igualtat més enllà de gaudir d'una plaça escolar. Les nostres 
propostes en aquest àmbit són les següents:  

 

Petita infància i Escoles Bressol 

 
Valorar la baixada dels ratis/educador/a a les escoles bressol i la parella educativa, per més 
efectiva l’atenció individualitzada: Cal valorar la necessitat de baixar els ratis dels grups d’infants, 
per zones, per escoles i valorar els diferents paràmetres que s’han de tenir en compte per decidir-
ho. 

Revisar la necessitat de places d’escola bressol a cada una de les zones del mapa escolar vigent i 
creació de nous centres o ampliació dels ja existents on calgui. 

Ampliar les places de menjador de les Escoles Bressol Municipals: Cal racionalitzar la oferta de 
places de menjador a cada escola, i adequar la seva organització a la demanda. Cal estudiar en 
quins trams d’edat hi ha més demanda de places de menjador per oferir-les. 

Revisar el sistema actual de tarifació social a les Escoles Bressol Municipals: L'actual sistema de 
tarifació social a les escoles bressol municipals està desfasat de la realitat social i econòmica de la 
ciutat. Les famílies, mileuristes queden fora del sistema tarifari, amb difícil accés al servei . Cal fer 
un estudi econòmic real de la ciutat per establir un sistema de tarifació social que no discrimini i 
segregui a les families que , tot i treballant tenen sous molt precaris. 

Estudiar l’actual model d'Escoles Bressol Municipals: flexibilitat horària i oferta de places. Ajustar 
cada curs l'oferta de places d'escoles bressol municipals a la demanda, per avançar 
progressivament cap a la universalització de la cobertura de la demanda de les famílies, millorant 
la qualitat educativa de les escoles amb reduccions de ràtio, si fos necessari, i programes de 
formació per als i les professionals. La ocupació de les places a les tardes és molt baixa i provoca 
un desajust de plantilles important. Al marge de les lectures globals que ens puguin servir per 
explicar el perquè d’aquesta realitat, relacionades amb la crisi global,  el que es fa evident és que 
cal un estudi del model que reflexioni sobre la flexibilitat, treballat i consensuat amb els equips de 
les escoles, i que suposin millores en el servei que serveixin per afavorir la seva continuïtat i 
sostenibilitat com a servei públic. 

Reivindicar la figura del conserge a l’escola bressol: El conserge pot garantir la seguretat a les 
escoles bressol i fer les tasques de manteniment, lectures de comptadors, obrir i tancar les portes, 
que actualment fan les direccions. 

Millorar l’atenció als infants amb NEE i les seves famílies: Normalitzar la inclusió d’infants amb 
NEE i posar-hi els recursos personals adients. 

Garantir la revisió del projecte pedagògic de cada escola mitjançant assessorament i formació 
continuada: Garantir la formació continuada a les escoles bressol. 

Incorporar els Espais Familiars als barems de tarifació social.  
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Mesures per una escolarització equilibrada 

Aplicar les 32 mesures contra la segregació proposades per la comissió d’escolarització 
equilibrada i aprovades pel ple. Caldrà fer una calendarització, cronograma i pressupost a l’inici 
de mandat per tal de que s’apliquin en la seva totalitat al llarg del mandat. 

Sol·licitar un pacte de ciutat amb el Departament per a que les escoles de la ciutat no es 
sobrepassin les ràtios que determina la normativa que son de 25 alumnes a primària (i per 
extensió al segon cicle d’infantil ) i 30 a l’ESO. Demanar al Departament que es baixi la ràtio 
d’alumnes de P3 per aula de 25 a 22 per les escoles de Terrassa, tal i com s’ha fet amb les escoles 
de Manlleu. Una vegada finalitzat el procés de matriculació, farem públiques els ratis per a que 
se’n pugui fer seguiment. 

Demanar a la Generalitat un increment dels recursos i del personal de l’EAP per tal d’arribar a 
universalitzar la detecció, diagnosis (en menys de dos mesos) i l'orientació dels infants amb 
NEEsB. 

Promoure l’equitat educativa amb recursos suficients per als programes contra l'absentisme, el 
fracàs escolar i la segregació, entre d'altres, assegurant l'escolarització equilibrada a tots els 
centres amb fons públics i una ràtio de professorat adequada, potenciant la formació del col·lectiu 
docent, i prioritzant un ensenyament amb enfocament de gènere i de diversitat cultural.  

Millorar el sistema d’informació a les famílies entorn tots els aspectes relacionats amb el procés 
d’escolarització: zonificació, calendari de preinscripció, oferta educativa existent a la ciutat, etc. 
Establir campanyes informatives dels projectes educatius de tots els centres educatius amb 
l’objectiu d’aconseguir una distribució més uniforme de les famílies amb estudis universitaris o 
més recursos en els centres de la ciutat.  

Establir millores en el sistema d’orientació i acompanyament en el procés d’escolarització.  Per 
una banda, mitjançant un programa d’acompanyament a les famílies amb infants en edat 
d’escolarització i per l’altra banda establint uns criteris d’orientació i unes directrius clares per una 
escolarització equilibrada i treballar-los conjuntament amb tots els agents orientadors. 

Elaborar un protocol per a la detecció i l'orientació dels infants amb NEEsB. que inclogui 
l’entrevista universal a totes les famílies que inicien l’escolarització a la ciutat per tal 
d’incrementar la detecció dels infants amb Necessitats Educatives Especials (actualment moltes 
de les places que es reserven queden buides per la manca de detecció) i acompanyar a les famílies 
en l’elecció de centre.  

Millorar el sistema de reserva de places pels infants amb NEE augmentant-ne la reserva tenint 
en compte tots els alumnes amb NEE detectats, acompanyant i orientant a les famílies i mantenint 
la reserva d’aquestes durant el curs. 

Impulsar millores en la gestió de la matrícula viva aplicant criteris d’escolarització equilibrada. 

Dotar d’eines i recursos als centres per facilitar que puguin fer visibles els seus projectes 
educatius. 

Fomentar projectes d’atracció de la demanda a centres que concentren població en risc 
educatiu a través de la música, l’esport, la ciència i implicant-hi diferents agents de la ciutat. 

Promocionar activitats i relacions entre els diferents centres educatius de la ciutat a través de 
l’organització de diferents experiències que fomentin tant l’intercanvi de professorat i d’alumnat, 
promovent la cooperació entre centres i no la competitivitat. 

Revisió del mapa escolar: Revisar el mapa escolar així com el procediment de matrícula i la forma 
de zonificació per tal d'evitar les tensions que cada any es generen. 

Garantir i millorar l’accés equitatiu a recursos per a tothom: beques menjador, activitats 
complementàries i materials escolars. Potenciar el programa d’ajuts per a la igualtat 
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d’oportunitats.     

Garantir que tots dels centres escolars de la ciutat, especialment aquells de màxima 
complexitat, puguin tenir una oferta d’extraescolars mínima i assequible. Establint sistemes 
d’ajuda perquè cap infant es quedi exclòs de les activitats escolars per motius econòmics i activar 
mecanismes per tal de . Establint sistemes d’ajuda perquè cap infant es quedi exclòs de les 
activitats escolars per motius econòmics i activar mecanismes per tal de facilitar que es puguin 
organitzar extraescolars de forma coordinada entre diferents centres pròxims per tal d’augmentar 
la oferta global i crear sinergies entre els centres i el seu alumnat. Facilitar que es puguin 
organitzar extraescolars de forma coordinada entre diferents centres pròxims per tal d’augmentar 
la oferta global i crear sinergies entre els centres i el seu alumnat. 

Implementar un programa de suport a l'aprenentatge de les llengües a la nostra ciutat. La 
influència de les condicions socioeconòmiques al rendiment acadèmic és gran. Viure en zones 
urbanes perifèriques amb recursos desiguals afecta a quedar exclòs del món laboral. Si analitzem 
les proves externes que duu a terme la Generalitat, l’anglès queda com l’assignatura més 
afectada. Proposem acords per introduir un auxiliar de conversa anglesa a tots els instituts 
públics, promoure cursos d’anglès, atorgar beques i estudiar la viabilitat d’una Escola Municipal 
d’Idiomes.  

 

Mesures per una educació de qualitat 

 
Estudiar la remunicipalització del servei de menjador escolar per tal de garantir un espai de 
migdia de qualitat per a tot l’alumnat. Cal que l’espai del migdia es reconegui com un espai 
educatiu més del centre i per tant que garanteixi condicions laborals adequades per a les 
educadores, educadors, cuineres i cuiners. I alhora que faci prevaldre els drets dels infants a un 
àpat davant de possibles impagaments o dificultats econòmiques.   

Reclamar a la Generalitat que es garanteixi una adequada oferta formativa d’educació 
secundària (batxillerat i cicles formatius) que faci possible que el 80% de la població terrassenca 
disposi d’estudis secundaris. 

Reclamar a la Generalitat la construcció urgent dels equipaments de l’escola Sala i Badrinas 
(Segle XX) per tal de poder donar continuïtat al projecte educatiu en el marc d’un model d’institut 
escola.  

Afavorir el treball en xarxa entre professionals de les diferents etapes educatives per establir 
itineraris educatius continuats dels 0 als 18 anys a la xarxa pública. 

Millorar el paper central de les escoles d'educació especial municipals en l'atenció a les persones 
menors amb necessitats específiques de suport, a més de reforçar el seu paper com a centres de 
suport a l'escolaritat dels 0 als 18 anys. 

Reivindicar la co-responsabilitat de l'Ajuntament amb el Departament d'Ensenyament en la 
planificació de l'oferta formativa de la ciutat, oferint espais de participació a les famílies i a la 
comunitat educativa. Evitar el tancament d'aules sense una planificació prèvia amb els implicats i 
fer-ho sempre tenint en compte els criteris d’escolarització equilibrada. Reduir els ratis i prioritzar 
el manteniment de les línies en les escoles públiques per davant de les noves autoritzacions 
d'ampliació d'aules a les escoles concertades.  

Aprofundir en el programa de manteniment de centres i obres. Per tal d’assolir una millora 
significativa en el manteniment dels centres i especialment dels patis, iniciarem el mandat amb 
un estudi de les inversions necessàries prioritzant aquelles més urgents i calendaritzant-les per a 
assolir les reformes necessàries durant el mandat.  
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Dinamitzar i reforçar el Consell Escolar Municipal per convertir-lo en el Consell Educatiu 
representatiu obert a les entitats, al lleure educatiu i a la participació de la ciutadania i dotar-lo de 
capacitat de decisió real sobre la política educativa municipal. Promoure processos d’elecció 
informats i participatius dels seus membres. 

Donar continuïtat al programa de formació per a les famílies en col·laboració amb les AMPA. 

Elaborar un programa d'integració de la formació professional inicial, contínua i ocupacional. 

Donar suport i continuïtat a les tutories d'acompanyament, en el seu paper de lluita contra 
l'abandonament escolar prematur, i potenciar programes de seguiment de joves entre 16 i 18 
anys oferint orientació educativa i en la transició al món del treball o la vida adulta. Ampliar les 
tutories d'acompanyament a nous instituts de manera progressiva. 

Treballar perquè tots els centres que ho necessitin puguin disposar de personal de suport per a 
les seves activitats.  Estudiarem la possibilitat d'introduïr més suports educatius a les aules en 
horari escolar, per tal de garantir que tots els infants i joves de la ciutat puguin assolir els objectius 
de l'etapa que estant cursant. Donant també importància al lleure i el descans de l'alumnat. 

Democràcia i Escoles. Recuperar la democràcia interna a les escoles públiques perquè siguin 
puntals de la societat democràtica. Les escoles han de ser agents emancipadors, transformadors i 
participatius 

Desenvolupar un programa per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny dels patis 
escolars de la ciutat amb l’objectiu de transformar els espais principals de joc dels centres en 
espais més coeducatius i fomentar que siguin espais adequats per la seva funció educativa i que 
estimulin la capacitat de joc dels infants. 

Compromís amb projecte inclusiu escoles Crespinell, Lanaspa-Giralt i Montserrat Roig. 
Assegurar que des de l'Ajuntament es facilitin les condicions per continuar desenvolupant el 
projecte inclusiu de les escoles Crespinell, Lanaspa-Giralt i Montserrat Roig, prioritzant la cessió 
dels baixos de l'edifici municipal del carrer Pantà número 20. 

 

Escoles Municipals (artístiques i d’adults) 

 
Les escoles municipals son el mirall de l’Ajuntament en matèria d’educació, doncs son escoles on 
el municipi té plena competència, ja que n’és el titular. En aquest sentit, des de Terrassa en Comú, 
volem posar les escoles municipals al centre de l’educació local, fer unes escoles municipals vives, 
connectades amb la ciutadania i amb la resta de centres escolars i universitats del municipi, per 
això proposem: 

Demanar a la Generalitat l'ampliació de l'oferta formativa a les escoles d'adults que permeti a 
totes les persones avançar professionalment, en especial a aquelles en situació d'atur o 
precarietat. 

Consolidar la modernització de l'Escola Municipal d'Adults "La Llar", tant organitzativament com 
en l'oferta formativa, potenciant el seu paper com a centre de segones oportunitats. 

Incrementar les places públiques d’educació musical per tal reduir el nombre de famílies que es 
preinscriuen i no obtenen plaça i alhora incrementar les baixes taxes d’estudiants que té la ciutat. 

Ampliar i diversificar l'oferta formativa de l'Escola Municipal d'Art i Disseny i de l'Escola 
Municipal de Música, oferint serveis al conjunt de les escoles de la ciutat i fomentant la creació 
d’estudis de grau i de formació superior, la seva internalització i modernitzant les seves 
instal·lacions.  

Promoure les escoles municipals com a centres propers a la ciutadania, enfortint la seva tasca 
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educativa i de formació diversa a la ciutat. Terrassa ha de ser pionera en donar formació pública, 
no només enfocada a l'àmbit estrictament laboral sinó també en l'àmbit de salut, artístic... Per 
millorar la inclusió social. 

 

1.9 Cultura 
  
La cultura ens permet impulsar, garantir i generar condicions de transformació social, de 
generació d’imaginari compartit, de centralitat en la política social d’inclusió, de llibertat 
individual i col·lectiva, de generar ciutadania activa, lliure i crítica, de crear el discurs entre el 
nosaltres i el jo. En definitiva, de construir ciutat. En aquest sentit reafirmem que la cultura és una 
inversió i no una despesa. Terrassa ha de passar de ser una ciutat gran a ser una gran ciutat. Això 
significa: serveis avançats, comerç amb atractiu metropolità, presència d’equipaments i serveis 
públics de qualitat i projecció cultural. La cultura és un element essencial per a evitar la 
suburbialització de la ciutat. 
  
Entenem la cultura com un bé comú vertebrador de la vida social, la participació, la convivència, 
la identitat i la pertinença comunitària. Terrassa compta amb moltes iniciatives culturals, massa 
sovint deslligades les unes de les altres i amb una projecció limitada. Cal entendre la cultura com 
un fet transversal i impulsar el treball en xarxa. 
  
Estem contra la precarització de la cultura i els seus diferents sectors. Apostem per la 
professionalització i consolidació de les arts i la seva aportació al desenvolupament econòmic i 
l’educació. Defensem el reconeixement, la promoció i la dignitat dels creadors i les creadores. Les 
nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 
  
Fer de Terrassa una autèntica ciutat creativa, fomentant també la diversitat i extensió cultural a 
totes les persones i barris i entenent la cultura en tots els seus àmbits possibles, potenciant la 
creació des de les seves escoles, en especial les de titularitat municipal. 
 
Donar un major protagonisme als sectors culturals en el disseny de les polítiques culturals 
locals. Les polítiques culturals no han de ser fetes al marge dels sectors culturals que en són 
protagonistes si no volem que esdevinguin burocratitzades i rutinàries. Cal una major participació 
d'aquests sectors en el debat i l'elaboració d'aquestes polítiques. 
 
Impulsar el treball en xarxa de les institucions culturals. Hi ha una escassa coproducció de 
projectes i una manca de col·laboració programada i continuada entre les institucions culturals 
locals. caldria impulsar el treball en xarxa d'institucions i/o entitats com: IT / CAET / Teatre 
Principal / Teatre Alegria / Centre cultural; Conservatori i Escola de Música / Jazz Cava / Club de 
Jazz / Festival de Jazz / Auditori; Parc audiovisual / ESCAC / Cinema Catalunya; Sala Muncunill / 
Escola d’Art i Disseny / Amics de les Arts; Museus / Universitat / Patrimoni.     
 
Dotar la ciutat d'infraestructures per a la creació i producció artístiques: Fàbrica de creació. 
Molts creadors de la ciutat tenen necessitat d'espais i d'infraestructures per portar a terme la 
creació: sales d'assaigs, tallers, espais d'exhibició, etc. Cal dotar la ciutat d'una Fàbrica de creació 
artística que doni resposta a aquestes necessitats. 
 
Impulsar els programes transversals entre diversos serveis municipals. Hi ha programes i 
projectes que no es poden circumscriure a un sol servei municipal, sinó que afecten a diversos 
serveis, i caldria abordar-los transversalment. Per exemple, temes com la Fàbrica de Creació o el 
Vapor Ros afecten a Cultura, però també a Urbanisme i a Patrimoni. Tractar-los per separat no 
afavoreix una visió global de la ciutat i només resol parcialment els problemes.    
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Revisar el reglament i la composició del Consell de Cultura. El Consell de Cultura ha de ser un 
espai de diàleg, debat, reflexió, avaluació i decisió de les polítiques culturals de la ciutat. Cal 
revisar-ne el reglament i la composició per tal de donar-hi cabuda i participació directa als 
creadors i creadores i a totes les institucions públiques culturals de la ciutat.  
 
Augmentar el pressupost de cultura fins a doblar-lo. La cultura ha de tenir una centralitat en 
l'acció pública. És un element important contra la suburbialització de la ciutat. Dir que les 
qüestions artístiques, creatives i culturals són qüestions secundàries davant determinades 
urgències socials i econòmiques significa donar a aquestes urgències una solució unilateral que 
compromet la política i la cultura de forma determinant per al futur. Contraposar la cultura amb 
les urgències socials és un error: la cultura és un dret social. Cal garantir un accés de tothom a la 
cultura.  
 
Apostar per la cultura a la ciutat amb diferents propostes, com descomptes importants d'última 
hora en els espectacles als equipaments municipals per tal que es venguin totes les entrades. 
 
Promoure la creació d’espais dedicats a la creació cultural i artística i a la cultura tradicional i 
popular, que afavoreixin la innovació i l’ampliació a nous públics, i la comunicació entre els 
creadors i els agents culturals i entre aquests i el món educatiu. L’Ajuntament ha d’assegurar la 
infraestructura i el manteniment d’aquests espais, i el seu funcionament ha de ser gestionat 
conjuntament amb els qui hi realitzin activitats. 
 
Reforç de la lectura a la ciutat. Ampliar i reforçar el mapa de lectura pública dotant la ciutat de 
més biblioteques, sobretot per les zones i barris més aïllats i desafavorits. Prioritzar la construcció 
de la nova biblioteca del D5. 
 
Ampliar les places de l’escola de Música municipal amb la creació d’un projecte de xarxa 
d’escoles de música municipals aprofitant els espais de les escoles públiques de Terrassa. 
 
Treballar per ampliar les places dels graus professionals al conservatori de Terrassa i la seva 
vinculació amb projectes musicals a la ciutat. 
 
Protegir i impulsar establiments culturals de petit format mitjançant la creació de la categoria 
normativa d’Espais de Música Viva. 
 
Completar el conjunt de la Seu d’Ègara amb la construcció del projectat Museu de la Seu 
d’Ègara. En la rehabilitació de la Seu d’Ègara, va quedar pendent la construcció del Museu de la 
Seu d’Ègara al solar del carrer Salmeron, que ha de permetre mostrar tot el patrimoni relacionat 
amb aquest conjunt. A més, comprèn la construcció dels dipòsits del Museu de Terrassa, hauria 
de permetre la rehabilitació del mur de contenció obra de Lluís Muncunill i podria contemplar la 
recuperació de la pista poliesportiva per al barri. Treballarem per buscar el finançament i la 
col·laboració amb les diferents institucions per dur a terme el projecte. 
 
Promoure plans especials d’actuació per a la protecció i reutilització del patrimoni arquitectònic 
i cultural. El patrimoni arquitectònic i cultural, no tan sols cal protegir-lo sinó que cal preveure’n la 
reutilització i la difusió, amb criteris de transversalitat. Alguns exemples: conjunt MNACTEC-Vapor 
Albinyana, Espai Can Jofresa (jaciment arqueològic, poliesportiu, zona d’oci). 
  
Revisió del Pla Especial de Patrimoni, actualitzant-ne els criteris i afegint-hi el patrimoni cultural 
i el patrimoni natural. L’actual Pla Especial de Patrimoni data de l’any 1986 i no comprèn el 
patrimoni cultural i natural. Cal revisar-ne els criteris actualitzant-los, amb especial atenció a 
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l’arquitectura industrial i als conjunts urbans. 
 
Potenciar la producció pròpia d’espectacles del CAET i la seva projecció metropolitana. El CAET 
no es pot limitar a l’exhibició d’alguns espectacles teatrals estrenats a Barcelona. Ha de ser 
principalment un centre de producció d’espectacles escènics amb projecció metropolitana i ha de 
realitzar una política efectiva de promoció i de creació de nous públics. 
 
Suport a entitats, associacions, i equipaments culturals a través de convenis i contractes-
programa. Cal treballar des de la concertació i els objectius compartits. Cal valorar a transferència 
d’experiència a la resta del sector. La subvenció ha de ser una excepció. 
 
Impulsar polítiques de suport a la recerca i la difusió de la història, fent especial èmfasi a la 
memòria sobre la lluita democràtica i pels drets socials, el moviment feminista i LGTBI i la història 
dels barris i el moviment veïnal. Promoure iniciatives per la divulgació i la recerca de la memòria 
en col·laboració amb la comunitat educativa, el moviment veïnal i les entitats ciutadanes. Donar 
suport a les entitats que treballen en aquest àmbit.  Crear premis de recerca històrica en diferents 
categories vinculats a la recerca científica i en col·laboració amb les universitats catalanes de 
referència i a la publicació de treballs de recerca científica en col·laboració amb el CEHT i l’Arxiu 
Històric de Terrassa. 
 
Fomentar les polítiques de memòria: Impulsar l‘elaboració d’un cens de víctimes i victimaris 
rigorós i detallat. Promoure el lliure accés, sense restriccions, a la documentació dels arxius 
municipals on es trobi informació relacionada amb les víctimes i els seus repressors. Promocionar 
actes de memòria i retirar la simbologia franquista i revisió del nomenclàtor en compliment de la 
Llei 52/2007. Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la 
democràcia, els drets socials i nacionals, amb perspectiva de gènere i com a referents ètics 
fonamentals. Impulsar una política global de recuperació de la memòria democràtica, amb 
participació ciutadana i dels organismes culturals del municipi, per actuar en les següents línies: 
Identificar, catalogar i senyalitzar els espais locals de la memòria (especialment de les fosses 
comunes de la Guerra Civil, però també d’espais relacionats amb la lluita antifranquista, antigues 
cooperatives pageses i obreres, passant per antigues presons...). Retirar esfinxs, plaques, 
monuments, símbols, rètols o mencions commemoratives d’exaltació personal o col·lectiva de la 
sublevació militar, la Guerra Civil i la dictadura franquista. Difondre el patrimoni memorial existent 
amb punts d’informació i campanyes de difusió. Promoure la recollida de testimonis orals dels fets 
històrics locals més destacats. Donar suport a les activitats d’entitats locals i a la tasca de 
d’investigació i de difusió. Incorporar activament els centres educatius en els programes i 
actuacions memorials. 
 
Assumir el català com a llengua de totes i tots. Promoure la plena normalitat del català en tots 
els àmbits de l’administració en el foment i les garanties lingüístiques. 
 
Impulsar la creació d’un festival de cinema a la ciutat de Terrassa. 

 
1.10 Benestar animal 

A Terrassa, com a la majoria de ciutats catalanes, aflora en els últims temps un clamor ciutadà en 
defensa dels animals, del seu benestar i dels seus drets. Com sol ser habitual, la llei va per darrere 
dels canvis socials i és ara quan tenim una oportunitat per renovar-nos i adaptar-nos al que ja no 
pot quedar amagat: el valor dels animals, la seva capacitat per desenvolupar una tasca social i la 
seva necessitat de protecció, donat que ells no tenen veu. 
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Per assumir aquests objectius cal fer una tasca de conscienciació ciutadana, començant des de la 
infància fins a les persones grans. Obrir els ulls a tothom i donar-los les eines necessàries per 
entendre que la bona convivència ciutadana precisa del respecte als animals, tant d’aquells que 
conviuen a les nostres llars, com aquells que ocupen el medi natural de la ciutat. I així mateix, per 
als ciutadans i ciutadanes que ja són propietaris/es d’animals de companyia, educar-los per una 
tinença responsable que no causi malestar en el veïnat.  

També, des de l’Ajuntament s’ha de continuar promovent la creació d’espais per a l’esbarjo dels 
gossos que contribueixen al seu benestar però, també, al benestar de les persones.  

Crear la regidoria de benestar animal i estudiar la creació d’un veterinari municipal. 

Potenciar, encara més, el coneixement sobre els animals, la tinença responsable dels mateixos, i 
el deure de donar protecció i benestar, des de la infància, promovent xerrades, cursos i tallers a 
les escoles, als centres cívics, en associacions i en altres entitats de la ciutat, mitjançant educadors 
i tècnics o professionals en la matèria. 

Crear a tots els espais públics de la ciutat espais de lliure accés pels gossos, mitjançant 
delimitació d’espais o delimitacions horàries, per fer compatible l’ús d’aquestes zones amb la resta 
d’usuaris de la ciutat. Tots els barris del municipi haurien de tenir, com a mínim, una àrea de lliure 
accés. 

Aplicar el règim sancionador de l’Ordenança de Tinença i Protecció dels Animals als 
comportaments incívics dels propietaris d’animals (com no recollir els excrements de la via 
pública, no tenir censat l’animal, abandonar animals o  maltractar-los) i que la sanció suposi 
l’obligació de fer treballs per a la comunitat que ajudin a acabar amb els comportaments incívics 
d'altres propietaris. 

Canvi del model del CAAD i millora de les infraestructures, per tal de convertir-ho en un veritable 
centre d’atenció i protecció dels animals de companyia abandonats. Obrir la seva gestió i el 
funcionament a les entitats animalistes de la ciutat. 

No concessió de llicències municipals a espectacles taurins, circense, parcs zoològics, camps de 
tir, exposicions, certàmens i altres actuacions lúdiques d’exhibició animal.  

Creació d’una unitat especialitzada en la defensa mediambiental, el benestar i la protecció dels 
animals a la Policia Local. 

Potenciar programes d’informació i educació. Inclusió de matèries i continguts relacionats amb el 
respecte, el benestar i la protecció dels animals als sistemes educatius.  

Destinar la recaptació econòmica de les sancions que no es poden permutar per treballs a la 
comunitat en millorar espais i serveis destinats als animals, com ara el Centre d’Atenció d’Animals 
Domèstics (CAAD) o els espais de lliure accés. 

Fomentar la funció social dels animals envers els infants, la gent gran i les persones amb 
discapacitats. Continuar amb el model de col·laboració amb diferents entitats socials i de 
voluntariat en la gestió del Centre d'Atenció dels Animals Domèstics de Terrassa. 

Ampliar l’Ordenança de Tinença i Protecció dels Animals per facilitar que els usuaris puguin 
viatjar amb els seus animals en el transport públic, amb les condicions que s’estableixin per 
garantir que no es produeixi cap molèstia a la resta d’usuaris. 

Facilitar formació especialitzada a la policia local sobre rescat o decomís d’animals, amb la 
participació d’organitzacions i associacions de defensa dels animals i altres professionals experts. 
Estudiar la possibilitat de crear un grup especialitzat a la Policia Municipal. 

Declarar Terrassa com a municipi lliure de caça esportiva o d’oci, a través d’un control estricte i 
restringit de les modalitats de caça, prioritzant la protecció animal i la seguretat de les persones, i 
fer complir de manera estricta la normativa, especialment la tinença de gossos per a activitats de 
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caça. 

Prioritzar el compliment de l’ordenança municipal en allò que es refereix a la vigilància i 
prohibició de venda d’animals a la via pública. 

Canvis a la gestió del CAAD: Licitació pública per la seva gestió 
 
Revisió de la Taxa pel servei de tinença d’animals de companyia en els termes que es van 
exposar a la instància 103656 de data 19 d’octubre de 2018 
 
Revisió de la Taxa pels serveis prestats al centre d’atenció d’animals domèstics de companyia de 
Terrassa en els termes que es van exposar a la instància 103300 de data 19 d’octubre de 2018  
 
Incentivar el compliment de les obligacions d’identificar i censar els animals de companyia.  
 
Estudiar la creació d’un registre d’ADN dels animals de companyia per identificar les deposicions 
sense recollir.  
 
Eliminar l’ús total d’animals a les festes de Nadal: Cavalcada, patge Xiu-Xiu, Nasrogent, etc. 
 
Creació d’un protocol d’actuació real pels casos d’abandonament d’animals a la via pública.  
 
Formació de la policia municipal en matèria de dret animal.   
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2. UNA CIUTAT HABITABLE 

 

 
En aquest àmbit hi caben qüestions tan sensibles, importants i urgents com la neteja, l'habitatge i 
els preus dels lloguers, el transport públic, el desequilibri entre barris i la seva falta d'inversió, les 
rieres com a projecte clau pendent d'abordar, els equipaments, el comerç i la pràctica esportiva. 
Hi ha reptes gegantins i hi ha projectes de canvi de mirada política i de reorientació. Però tenim 
plans per aquesta ciutat. Perquè si d'alguna cosa estem segurs, això ja ho intuíem però ho hem 
constatat aquests 4 anys, és que amagant el cap sota l'ala i pensant i dient que tot va bé els 
problemes no deixen d'existir. Fa massa dècades que vivim instal·lats en aquesta inèrcia i la ciutat 
té problemes, té desigualtats i té urgència per a modernitzar-se. Vam elaborar una diagnosi i un 
pla estratègic aquest mandat, això s'ha de mantenir, la ciutat ha de fixar el seu model de ciutat i 
ho ha de fer avaluant i objectivant, com es fa quan es traça tot projecte. I això que sembla tan 
evident, no es fa, o si es fa és de manera parcial, fragmentada, inconnexa i massa sovint estèril. 
Des de TeC volem una Terrassa més saludable i habitable per passejar, per jugar, per exercir 
ciutadania en comú i trobar-nos en els espais públics i oberts, amb més espai verd i més ben 
connectada gràcies a un transport públic més eficient que garanteixi una mobilitat que entenem 
com un dret. Volem transformar i fer realitat una ciutat de dimensió humana, acollidora i inclusiva 
que permeti viure, treballar, intercanviar, crear, gaudir i garantir oportunitats per a tothom.     
 
Un municipalisme per la vida, que prioritza la transició ecològica enfront el canvi climàtic; que 
lluita pel dret a l’habitatge i al barri enfront de l’especulació; amb un comerç viu i proper i que 
aposta, amb fets, per la mobilitat saludable contra la contaminació.  
  
La nostra geografia propera esdevé el medi on fer realitat els projectes de vida personal i 
col·lectiva. La garantia d’una vida digna per a tothom es configura i es construeix des de la 
reflexió, la planificació, la gestió i la cura dels espais compartits, amb sentit comunitari, de 
justícia, d’equitat, de sostenibilitat, d’autosuficiència i de preservació dels recursos naturals. 
  
Les polítiques que posin a disposició de la ciutadania habitatge digne i assequible són un dels 
pilars de la nostra política per fer una ciutat habitable, així com aquelles que intervenen sobre 
habitatges que requereixen millores d’accessibilitat, energètiques o de les condicions objectives 
d’habitabilitat. El repte de l’habitatge assequible de lloguer requereix posar en funcionament 
diversos instruments de planejament, legislatius, de gestió econòmica financera i els associats a la 
gestió de les situacions de la ciutadania. 
 
La ciutat de Terrassa i els seus barris han de començar la transició justa cap un nou model de 
viure, treballar, consumir, moure’ns i relacionar-nos  per garantir a tothom una vida digna, 
incloses les generacions futures. Des de l'ajuntament impulsarem un urbanisme ecològic i de 
justícia urbana i una gestió d’espais urbans que promogui l’espai públic com a valor comunitari, 
redistributiu i generador d’igualtat d’oportunitats. 
  
Volem reduir les desigualtats entre barris a partir de la participació i la coproducció de polítiques 
públiques amb veïns i veïnes, amb una política i una administració de major proximitat, no només 
per a resoldre tràmits, sinó per afrontar de forma compartida els temes que urgeixen als nostres 
barris. Sense un funcionament de la ciutat adequat a la seva dimensió i realitat, difícilment es 
podrà millorar. Cal una aposta real per la coordinació entre àrees i serveis de l'ajuntament i cal un 
compromís ineludible per a desenvolupar les polítiques amb i des dels districtes i els barris. 
  
Volem recuperar territoris com les rieres en un espai eco-urbà i que miri als seus barris i que des 
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dels seus barris es miri les rieres. Que deixin de ser una ferida oberta i una amenaça a la nostra 
ciutat. 
  
Apostarem per la rehabilitació i la regeneració de sòl i teixits urbans, promovent un ús racional i 
sostenible del territori. Consolidarem el sòl urbà, recosint la trama urbana. 
  
Respecte de béns comuns com l’aigua, malgrat les pressions econòmiques, judicials, i polítiques 
amb les quals ens ataquen les grans multinacionals de serveis, el municipalisme transformador ha 
obert la batalla per recuperar la gestió pública de l’aigua a tota l’àrea metropolitana. Terrassa és 
pionera en la recuperació pública de l'aigua, i ens cal seguir defensant-la i articulant-la, perquè les 
pressions i amenaces segueixen sent fortes i insistents. No es pot tenir privatitzada la gestió de 
l’aigua ni del medi. Ni per raons ambientals, ni socials, ni polítiques. El servei públic de l’aigua s’ha 
de regir per paràmetres d’eficàcia social, ambiental i econòmica, alhora que ha de promoure la 
participació, el control ciutadà, i una gestió transparent. Així s'ha traçat a Terrassa i així s'ha de 
continuar recolzant i promovent. 
  
La defensa i la protecció dels animals és un element important a la nostra proposta política. 
Impulsarem ordenances municipals que garanteixin una tinença responsable i el benestar animal, 
tot fomentant la convivència entre animals i ciutadania i instruments de suport per a que sigui 
més viable. 
  
El quadrienni 2019-2023 és estratègic pel canvi definitiu de la tendència, i cal que Terrassa 
estableixi polítiques proactives en la recollida i tractament dels residus. Implementarem models 
que permetin assolir els percentatges de recollida selectiva i reciclatge imposats per la Unió 
Europea (50% el 2020 i 60% el 2030) alhora que millorarem l'actual model de la ciutat. 
 
2.1 Habitatge 

L’habitatge és un dret i no un producte de mercat, i ha de ser digne, incloent la garantia dels 
subministraments bàsics, i asequible per tothom.  Cal incrementar els esforços per fer efectiu 
aquest dret, i per això és imprescindible augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer i el parc 
d’habitatges assequibles, prenent les mesures necessàries.  

A la nostra ciutat l’accés a l’habitatge és un dels principals problemes per a determinats 
col.lectius: persones i famílies es situació de vulnerabilitat residencial, joves que no poden 
emancipar-se, dones monoparentals, gent gran que viu en habitatges amb importants barreres 
arquitectòniques. Si vé l’emergència i especialmente en els casos on hi ha menors, ha de ser el 
primer problema a solucionar, però no podem obviar les altres necessitats, també importants, 
d’accés a l'habitatge que tenim a la ciutat.  

La ciutat de Terrassa ha patit, entre 2012 i 2017, 3.251 desnonaments, l’11% dels quals s’ha 
produït a causa de l’estafa hipotecària i d’una legislació injusta i anòmala dins del marc europeu. 
El 84% restant, està directament relacionat amb el règim de lloguer (Dades del Consejo General 
del Poder Judicial). Una de les causes directes de l’increment dels desnonaments per lloguer 
(s’han incrementat  un 4,3% al 2017, 35.666 llançaments, és a dir 6 de cada 10 desnonaments són 
conseqüència de procediments de la LAU).  

Les polítiques públiques d’habitatge han configurat un parc d’habitatges a la ciutat de Terrassa, 
que tot i l'important esforç, no ha pogut garantir el reallotjament de les persones o unitats de 
convivència desnonades. Terrassa compta amb un parc públic de lloguer que ronda l’1,2% (957), 
però que dista del que seria desitjable, i que tenen a altres ciutats europees com Viena, Berlín o 
París. Per altra banda tenim 3.655 terrassenques inscrites per accedir a un habitatge protegit el 
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2016, quan al 2012 eren 2.996. 

Com la sanitat o l’educació, l’habitatge públic constitueix una de les principals garanties de l’Estat 
del Benestar, per això cal seguir exigint l’aplicació de la Llei d’habitatge de 2007 i que es posin les 
multes i sancions corresponents als pisos buits de manera permanent i injustificada en mans 
d’entitats financeres i fons voltors. Un mercat de l’habitatge regulat constitueix una de les 
principals garanties de l’Estat Social atès que estarà protegit de les fluctuacions del mercat 
immobiliari. La provisió d’habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema 
cabdal que requereix d’una intervenció decidida i coordinada de les administracions. Tenim les 
eines, l’oportunitat i la voluntat política per buscar propostes diferents per crear una ciutat on tots 
puguem viure en condicions de benestar, amb garanties d’accés a l’habitatge dignes, així com als 
subministraments bàsics inherents al mateix. 

 

Gestió Urbanística 

Implementar de manera immediata que el 30% de les noves promocions i grans rehabilitacions 
passin a ser habitatge protegit, mitjançant la corresponent modificació del POUM,  tal com 
possibilita la Llei del Dret a la l’Habitatge de Catalunya i tal com ja s’ha fet a Barcelona gràcies a 
l’impuls de les entitats socials que defensen el dret a l’habitatge. Aquesta mesura ja ha estat 
aprovada pel ple d’abril de 2018 de l’Ajuntament de Terrassa, però no ha estat aplicada. Aquesta 
mesura aportaria 80 habitatges de protecció oficial anuals a la ciutat, construïts per promotores 
privades. 
 
Declarar tota la ciutat àrea de tempteig i retracte per possibilitar que l’Ajuntament pugui 
comprar de manera preferent els pisos d’entitats bancàries, grans tenidors, fons voltors o 
intervenir en qualsevol tipus de compravenda d’habitatges, per tal d’augmentar el parc 
d’habitatges públics o a favor de cooperatives i entitats socials. Aquesta mesura la trobem a la Llei 
del Dret a l’Habitatge de Catalunya.  
 
Modificació puntual  del pla urbanístic municipal per possibilitar el canvi d’ús de locals en planta 
baixa per a convertir-los en habitatge de protecció oficial i accessible per a col·lectius amb 
capacitats diverses, en especial els locals buits i inutilitzats. 
 
Elaboració d’una ordenança d’edificació incorporant criteris d’eficiència energètica  i de salut, i 
en general de construcció i rehabilitació sostenible, garantint que les millores en els edificis no 
provoquin pujades dels preus de lloguer. 
 
Prioritzar, a les noves construccions i desenvolupaments urbans d’habitatge, la rehabilitació i la 
construcció a la ciutat existent, és a dir, en el sòl urbà consolidat per davant del sol urbanitzable; 
garantint d’aquesta manera la protecció dels espais naturals de l’entorn de la ciutat, fomentant la 
cohesió urbana i la sostenibilitat.  
 
Revisar prioritàriament i de forma tot el planejament urbanístic per augmentar al màxim 
possible el percentatge d’habitatge protegit i la cessió de sòl per a habitatge públic de lloguer. 

 

Pressupost municipal d’habitatge 

Compromís d’augmentar el pressupost d’habitatge: les ciutats dels països més avançats en 
matèria d’habitatge dediquen una part important del seu pressupost a les polítiques d’habitatge. 
Tot i que els municipis tenen menys recursos i competències que la Generalitat, un ajuntament ha 
de posar el màxim possible en temes socials com el dret a l’habitatge.   
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Retirar, progressivament, els diners públics dels bancs que desnonen a famílies vulnerables i 
abandonar els contractes amb empreses subministradores que facin talls a famílies vulnerables, 
incorporant criteris socials i clàusules de responsabilitat social corporativa als contractes 
municipals amb el sector privat, per tal de que les entitats financeres i les companyies 
subministradores amb les que s’operi, es comprometin a no desnonar ni fer talls de subministres. 

 

Gestió Patrimoni municipal i promoció d'habitatges 

Elaborar un pla de xoc i estructural  d’habitatge social que permeti arribar al 20% d’habitatge 
social a la ciutat, superant l’Objectiu de Solidaritat Urbana que marca la Llei del Dret a l’Habitatge 
de Catalunya i el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge per al 2030 (15% d’habitatge social), 
garantint que el 10% sigui de protecció oficial, de propietat pública i de lloguer o d’altres formes 
alternatives no especulatives, com les cooperatives en cessió d'ús. Al darrer mandat l’Ajuntament 
socialista no ha iniciat cap habitatge de protecció oficial i se n’han acabat tan sols 8, entre públics 
i privats. Ens comprometem a no baixar del mínim anual del 15% d’augment del parc d’habitatges 
destinat a polítiques socials que estableix l’Objectiu de Solidaritat Urbana. Això equival a 
aconseguir augmentar anualment en 480 habitatges per totes les vies previstes. Estimant que el 
30% d’habitatge protegit i les mesures de mobilització del parc aportaran uns 150 habitatges l’any, 
cal iniciar anualment 330 habitatges de protecció oficial entre l’Ajuntament, la Generalitat, les 
promotores socials i els privats, xifra que supera el ritme anual de tots els governs que ha tingut la 
ciutat. 
 
Dedicar el 15% de les IFS (Inversions Financerament Sostenibles) que s’obtenen del superàvit 
pressupostari de l’any anterior, a la construcció, rehabilitació o compra d’habitatges exercint el 
dret de tempteig i retracte o per acord amb entitats financeres per incrementar el parc públic de 
lloguer i d’habitatges d’emergència. 
 
Gestió activa del patrimoni municipal actual i de l’obtingut en les diferents actuacions de gestió 
urbanística. 
 
Fomentar la promoció d’habitatge protegit de lloguer o d’habitatge assequible per part d’altres 
agents (entitats sense ànim de lucre, empreses promotores HPO, cooperatives, fórmules mixtes 
públic-privades o d’altres). A les ciutats amb més habitatge social d’Europa, les entitats socials han 
construït i gestionen una part molt important del parc d’habitatges assequibles. 
 
Promoció pública d’habitatge dotacional sobre sòl municipal, promovent l’habitatge assistit i 
l’habitatge d’inclusió per a gent gran, víctimes de violència masclista, persones sense llar, 
persones amb diversitat funcional i altres col·lectius amb necessitats especials. 
 

 
Monitoritzar el Parc d’Habitatges 

 
Creació d’un Observatori Local de l’Habitatge per implementar  un sistema d’indicadors sobre 
l’estat del dret a l'habitatge i sobre la resposta dels poders públics, que sigui públic i actualitzat, 
com a mínim anualment, especialment sobre la bombolla de lloguers i les situacions de major 
vulnerabilitat en l’accés a l'habitatge, i que compti amb la participació de les entitats socials de la 
ciutat. 
 
Elaborar, de forma urgent,  un estudi en profunditat sobre la vulnerabilitat residencial a 
Terrassa. 
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Realitzar una diagnosi específica i urgent sobre el problema dels lloguers i aplicar mesures per 
frenar la nova bombolla de lloguers i detenir els abusos cap als inquilins i inquilines. 
 
Estudi detallat dels pisos buits de la ciutat. Fer un estudi exhaustiu dels pisos buits de la ciutat, 
tenint en compte el propietari, l’estat i si està ocupat, i en aquest cas saber quina és la situació 
d’aquesta família o persona (com s’ha arribat a aquesta situació, si hi ha menors, gent gran o 
discapacitats, situació econòmica, procés de mediació amb el propietari de l’habitatge, etc.), per 
donar solucions i evitar qui siguin desnonades. 
 
Estudiar les zones de la ciutat susceptibles de ser declarades com àrees de conservació  i 
regeneració urbana (ARU). 
 
 

Accés i utilització dels habitatges 

Programa de cessió d’habitatge. Captació d’habitatge del mercat privat per voluntat pròpia dels 
propietaris o mitjançant la cessió obligatòria dels habitatges buits, per posar-los a disposició de 
l’ajuntament perquè siguin adjudicats a famílies i persones que estiguin en una situació de 
vulnerabilitat habitacional. Aquestes cessions obligatòries estan emparades en la Llei 24/2015. 
 
Activar la imposició de sancions per habitatge buit i en mal estat d’entitats bancàries, grans 
tenidors i fons voltors. Exigir a la Generalitat un canvi de llei perquè els ajuntaments puguin seguir 
amb aquests processos. Dissenyar un recàrrec de l’IBI d’aquests habitatges, tal i com permeten, 
des de fa pocs mesos, les lleis estatals. 
 
Definir qui gestiona i com es gestionen els pisos d'emergència, modificar el Reglament 
d'adjudicació d'habitatges d'emergència social seguint les recomanacions del Síndic de Greuges 
de Catalunya; Normatives d’aquests pisos, temporalitat i facilitar llocs on aquestes persones 
puguin deixar totes les seves coses fins el dia que adquireixin l’habitatge social on refer la seva 
vida. Evitar aquest procés quan hi hagi menors. 
 
Dotar de més recursos habitacionals per atendre les situacions temporals d’emergència. 
 
Derogar el termini de 3 anys d’empadronament per accedir a serveis socials i als habitatges 
d’emergència. Reduir el temps i valorar la situació de cada família o persona que es troba en 
aquesta situació de descobertura de drets, en persones en exclusió residencial que no poden 
accedir als sistemes de protecció bàsics. 
 
Aplicació de la Llei 24/2015: Obligació dels gran tenidors a fer un lloguer social per evitar 
desnonaments, aturada dels talls de subministraments i reallotjament adequat de les persones 
que s’enfronten a un desnonament. Crear circuits, mecanismes i gestió de les eines per facilitar 
l’aplicació de la Llei 24/2015 per tal de combatre l’emergència i exclusió residencial. Fer difusió 
dels drets que ofereix aquesta llei per les famílies en risc habitacional. Posant especial èmfasi en 
els articles 5 i 7, dels quals el TC ha aixecat la suspensió. 
 
Estudi d’expropiacions definitives d’habitatges en determinats àmbits estratègics, garantint 
pagar el preu mínim per aquests habitatges. Expropiació a baix preu d’edificis d’habitatges sense 
acabar, exigint prèviament el seu manteniment i posada a punt, i promovent posteriorment 
habitatge de protecció oficial de lloguer. 
 
Establir acords amb les entitats financeres per regularitza la situació dels residents en blocs 
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ocupats i oferir-los un lloguer social. 
 
Elaborar, amb els joves, un Pla d’emancipació d'habitatge per  tenir o facilitar l’accés al primer 
habitatge, fomentant també la creació d’una residencia d’estudiants a la ciutat. 
 
Innovar en models alternatius d’accés a l’habitatge prioritzant l’accés dels joves. Afavorir el 
cooperativisme, les cessions d’ús i les cessions de privats per a lloguer social a canvi de 
manteniment i petites reformes (masoveria urbana). 
 
Promoure cooperatives d’habitatge de construcció i de rehabilitació d’habitatges de protecció 
oficial de lloguer o cessió d‘ús. Crear una cooperativa pública que fomenti la creació de llocs de 
treball de persones en situació d’atur i amb necessitats habitacionals, per la construcció o 
rehabilitació d’habitatge social, aconseguint la seva sortida de situacions d’atur a través de plans 
d’ocupació o contractes, fomentant d’aquesta manera la construcció i rehabilitació d’habitatges 
que després seran per a l’ús d’aquestes famílies. 
 
Denunciar i evitar de manera contundent els desnonaments oberts, que per llei son il·legals ja 
que vulneren els drets fonamental de les persones i el dret a la inviolabilitat del domicili. La Llei 
d’enjudiciament Civil estableix la necessitat de que es fixi data i hora determinada per realitzar el 
desnonament. (art. 21, 437, 440, 447, 549 i 704 de la LEC) 
 
Creació del Servei d’Intervenció en situacions de  Pèrdua de l’Habitatge (SIPHO) per garantir una 
coordinació efectiva entre els diferents serveis socials, l'OFIMEH i els jutjats per aturar els 
desnonaments i tenint presència física el dia del desnonament si no s’ha pogut aturar abans. 
Acompanyament en el procés de gestió, comptant amb traductors si el cas ho requereix. Donar 
suport emocional i protecció a les persones i sobretot als infants i gent gran, que es troben 
totalment oblidats en aquestes situacions a dia d'avui.  Fins que no es trobi una solució 
habitacional i aquestes persones hagin superat aquesta vivència, s’ha de fer un seguiment més 
continu ja que aquestes situacions generen moltes malalties mentals. 
 
Complir de manera efectiva allò que disposa el Protocol d'execució de diligències de llançament 
en els partits judicials de Catalunya segons la RESOLUCIÓ JUS/1696/2013, de 16 de juliol (DOGC 
de 02 d'agost de 2013). 
 

Lluita contra la pujada de preus i per uns lloguers justos 

Creació d’un espai de defensa dels llogaters: dins la Oficina Municipal pel Dret a l’Habitatge, amb 
professionals que assessorin les llogateres contra els abusos, que fomentin els contractes sense 
clàusules abusives i que difonguin campanyes comunicatives sobre els drets dels i de les 
llogateres. 
 
Estudiar la fórmula de la cooperativa de llogaters i llogateres per a la cessió i gestió d’habitatges 
privats buits.  
 
Complementar els ajuts municipals al pagament del lloguer juntament amb polítiques d’inserció 
laboral i promoció econòmica. 
 
Bonificacions als preus justos de lloguers. Bonificacions al IBI de aquelles persones particulars 
que utilitzin la Borsa de Mediació per llogar un habitatge al preu que marqui l'índex de preus de 
lloguer de Catalunya. 
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Facilitar accés a lloguers. Poder prestar avals des de l'Ajuntament a les persones i famílies 
vulnerables que no tenen recursos de aquest tipus, per accedir a un pis de lloguer. Ja que això és 
una exigència per part de les immobiliàries que fa que moltes famílies es quedin sense poder 
accedir a un habitatge. Al mateix temps, l’Ajuntament ha d’exigir a l'Estat una regulació dels preus 
de lloguer i lluitar per a que s’aconsegueixi. 
 
Pressionar al govern de l’Estat per a la modificació de la LAU i establir la possibilitat de que els 
ajuntaments puguin regular el preu del lloguer. 

 
Organització i planificació municipal 

Potenciar la regidoria d’habitatge. Reorganització de l’estructura organitzativa municipal, 
optimització de recursos humans i econòmics i dotació pressupostària per a polítiques 
d’habitatge. 
 
Aprovació del Pla Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa (PLH), fent la revisió pertinent i 
aportant les dades actualitzades, i obrir un procés de debat, reflexió i diàleg que permeti 
aconseguir el màxim consens a nivell de ciutat. 
 
Aplicar a Terrassa les millors i més avançades polítiques del dret a l’habitatge existents a nivell 
català, espanyol i internacional. Treballar per convertir Terrassa en una ciutat capdavantera en 
dret a l’habitatge. 
 
Actualització del contracte programa entre la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa i 
l’Ajuntament per dotar a la societat del pressupost necessari i redefinir les seves funcions en les 
polítiques d’habitatge a la ciutat per l’execució del PLH. 
 
Exigir a la Generalitat de Catalunya l’aportació econòmica que li correspon en matèria 
d’habitatge. 
 
Crear una Taula bilateral d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya, amb reunions trimestrals, 
per abordar conjuntament la problemàtica de l’habitatge i exercir la corresponsabilitat en la 
garantia d’aquest dret. 
 
Creació del Consell Municipal d’Habitatge, donant especial protagonisme a les entitats i 
moviments socials que defensen el dret a l’habitatge. 
 
Creació d’un Servei Municipal integral pel Dret a l’Habitatge: És necessari transformar l’actual 
organització municipal i centralitzar tots els serveis d’habitatge en únic servei integral, un servei 
municipal dotat amb recursos i personal suficient per atendre totes les ciutadanes, tant en 
situació d’emergència com amb necessitat d’accedir a un habitatge digne, o que faciliti 
l’emancipació de les joves en un habitatge propi. 
 

2.2 Pobresa energètica 

Manquen nous criteris que regulin l'accés als subministraments d'aigua, llum i gas, que 
considerem de primera necessitat, juntament amb d'altres com l'alimentació, l'habitatge i el 
treball. El marc jurídic regulador de l'accés a aquests subministraments els considera béns de 
mercat i no drets. És imprescindible un canvi de paradigma polític a l'Estat i a Catalunya en la 
concepció del dret d’accés a aquests serveis bàsics, ja que són drets de ciutadania i com a tals 
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s'han de concebre i regular. Només d'aquesta manera es podrà solucionar aquesta problemàtica i 
es podrà trencar un cercle viciós que obliga a transferir una important quantitat de recursos 
municipals a les companyies subministradores per tal d'evitar talls de subministrament. També és 
important tenir en compte que la pobresa energètica és una més de les conseqüències de la 
manca de treball i de la manca de cobertura social (prestacions socials per desocupació, renda 
garantida de ciutadania, etc.), i el seu abordatge està relacionat amb altres propostes per garantir 
els drets socials. El pressupost municipal destinat a ajuts als subministraments s'ha incrementat 
més d'un 1.000% des de l'any 2007 i el 2014 es van dedicar uns 250.000 euros del pressupost 
municipal a aquest concepte. El 2013 es va posar en marxa la Tarifa Social de l'aigua que bonifica 
el 90% de la quota fixa, i el 2015 s'ha ampliat en més d'un 40% el nivell de renda que dóna dret a 
la Tarifa Social.  Al gener de 2015 va entrar en vigor una modificació del Codi de Consum català 
que pretén evitar els talls de subministrament d'aigua, llum i gas a famílies en situació de 
vulnerabilitat. No obstant això, per a la seva aplicació cal la creació d'un Fons Econòmic per la 
pobresa energètica, que s'haurà de dotar amb aportacions de la Generalitat i de les companyies 
subministradores. Cal tenir en compte que les condicions energètiques de molts dels habitatges 
que hi ha a la ciutat són molt deficients. També cal millorar el nivell de coneixement de totes les 
tarificacions socials i dels mecanismes per aturar talls de subministrament. És imprescindible 
facilitar a les famílies en aquesta situació la informació, la intermediació amb les companyies 
corresponents i el suport en la tramitació. Finalment, no es pot obviar la situació d’aquelles 
persones que viuen en pisos ocupats que no poden disposar d’un contracte de subministrament i 
es veuen obligades a manipular instal·lacions, amb la consegüent situació de risc per la seva 
seguretat i la d'altres persones. Les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 
 
Garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a famílies en situació de vulnerabilitat 
residencial en compliment de la Llei 24/2015. 
 
Prevenir els talls d’aigua, llum i gas a través de la interlocució directa amb les empreses que 
operen a Terrassa, fer inspeccions per detectar els talls il·legals i respondre ràpidament per tal de 
que es restitueixin els subministres bàsics aconseguint que la Generalitat sanciones les 
companyies que vulnerin la Llei. 
 
Reclamar a la Generalitat que doti de recursos el fons econòmic creat per ella i les empreses 
subministradores per a cobrir els impagaments de les famílies vulnerables. 
 
Reforçar la OFIMAPE amb el personal i els recursos necessaris per intervenir i acompanyar a les 
famílies amb problemes per fer front al pagament dels subministraments. Prevenir qualsevol tall a 
famílies vulnerables. Que aquesta oficina actuï de finestreta única. 
 
Impulsar iniciatives conjuntes amb el món local i els moviments socials per pressionar en 
matèria normativa tant a l’Estat com a la Generalitat, per tal de garantir, per llei, el dret a un 
consum mínim vital d’aigua, electricitat i gas. 
 
Revisar i reforçar el compliment del Protocol de prevenció de talls d’aigua un cop s’ha realitzat el 
canvi en el model de gestió passant a la gestió pública. 
 
Elaborar una campanya comunicativa per donar a conèixer els drets de les famílies en situació 
de vulnerabilitat residencial davant els possibles talls de subministraments. 
 
Incrementar els recursos destinats a informació, sensibilització i educació de la ciutadania sobre 
mesures d’estalvi i eficiència que ajudin a disminuir la factura energètica alhora que contribueixin 
a reduir les emissions. 
 



 

 

 

 43 

Comptadors solidaris. Revisar la instrucció municipal sobre la instal·lació de comptadors d’aigua i 
avaluar els resultats de la seva aplicació com a solució temporal en el cas de famílies vulnerables 
que estiguin ocupant un habitatge d’un gran tenedor, i sempre tenint en compte els criteris de 
vulnerabilitat, que l’habitatge tingui les instal·lacions adequades i que no hagin tingut conflictes 
amb la comunitat. L’ajuntament mediarà amb els propietaris però, si aquests no accedeixen a 
posar els comptadors es demanarà el permís al TSJC, de la qual cosa ja hi ha precedents. 
 
Estudiar la viabilitat d’una instrucció municipal per a la instal·lació de comptadors solidaris 
temporals de llum, seguint els criteris i la lògica de la de comptadors d’aigua. 
 
Difusió dels drets dels consumidors. Informar a la ciutadania dels drets aconseguits amb la Llei 
24/2015 i també les bonificacions que ofereixen les empreses subministradores. 
 
Accés al consum bàsic. Poder garantir el consum bàsic d’aigua a les persones més vulnerables 
(100 litres/persona i dia). 
 
El dret a l’energia des de una perspectiva comunitària. Crear i formalitzar  la xarxa comunitària 
de lluita pel dret a l’energia de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Lluita contra els abusos del mercat elèctric. 
Crear un aplicatiu per traduir les factures d’aigua, de llum i de gas. Crear un comparador 
d’empreses comercialitzadores. Ús de la tecnologia per potenciar l’eficiència energètica a les llars: 
controladors de consum, sincronia amb els preus del sistema elèctric, etc. 
 
Reduir la desigualtat de gènere en la lluita contra la pobresa energètica: Assessorament específic 
a les famílies monomarentals i dones en matèria de drets energètics.  
 
Facilitar l’accés a l’ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de 
vulnerabilitat i fer-lo compatible amb altres prestacions com, per exemple, la Renda Garantida de 
Ciutadania. Promoure programes de generació d’ocupació en la rehabilitació i la millora de 
l’eficiència energètica d’edificis d’ús residencial i d’habitatges. 
 
Incorporació de l'Ajuntament de Terrassa al Front Comú en matèria de pobresa energètica: La 
taxa de mortalitat addicional registrada a l’hivern a Espanya és del 21%. Assumint que només un 
percentatge d’aquestes morts són conseqüència de la pobresa energètica, podríem estar parlant 
de entre 2.300 i 9.300 a l’any, una xifra superior a les d'accidents de trànsit. Proposem acords per 
a que l’Ajuntament s’incorpori al Front Comú per aturar talls de subministraments i que assisteixi 

a la propera reunió, denuncii els talls il·legals i exigeixi la signatura dels convenis a les empreses. 
 

 

2.3 Nou model energètic   
 
Terrassa ha de ser una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic, i davant de la crisi 
energètica, de la crisi climàtica, hem d’assumir la nostra responsabilitat i exercir el nostre 
compromís per buscar solucions i convertir els problemes en oportunitats de canvi.  La Taula de 
l’Energia, en la seva memòria presentada al Consell de Medi Ambient de la ciutat, concloïa que 
l’energia ha esdevingut un recurs mercantilitzat, l’accés al qual no es basa en criteris d’equitat, 
justícia social i ambiental sinó en criteris lucratius que impliquen, a llarg termini, dependències 
territorials i econòmiques entre regions. Els costos, monetaris o no, relacionats amb l’extracció 
d’aquests recursos són externalitzats, i sovint deixen una empremta de contaminació, degradació 
ambiental, explotació laboral, violència i pobresa als països productors. Hem de passar de la 
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inquietud pel medi ambient a una economia que l’incorpori, i passar de la consciència ambiental 
al compromís i la coresponsabilitat de la ciutadania i la política amb un projecte de transició cap a 
un model econòmic, ambiental i social més sostenible.  Aquesta transició ha de començar amb 
una declaració d’intencions i de compromís, ha de desenvolupar la informació i el coneixement 
necessari sobre la mateixa realitat, ha de fixar els objectius i desenvolupar els plans d’acció 
necessaris, mobilitzar els recursos econòmics, materials i humans que calguin, propis i externs, i 
tot això s’ha de fer amb la participació i la complicitat de la gent, desenvolupant i aprofitant el 
talent, el coneixement i la creativitat existents. Les nostres propostes en aquest àmbit són les 
següents: 

 
Fer de Terrassa una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic. L'Ajuntament 
impulsarà transversalment les mesures necessàries per aconseguir aquest objectiu. Cal reorientar 
i donar prioritat política al procés d'execució del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i al 
projecte “Terrassa Energia Intel·ligent”, però cal ampliar els compromisos i incorporar altres 
estratègies i projectes per garantir que s’assoleixin els compromisos climàtics signats amb Europa 
en el Pacte d'Alcaldes per l’any 2020. 

Impulsar la contractació municipal d’energies verdes. Prioritzar en la contractació de 
subministrament energètic a les empreses que comercialitzen exclusivament electricitat 
certificada procedent de fonts renovables i, més concretament, arribar a la contractació de la 
totalitat del subministrament elèctric de fonts certificades d’energia renovable abans del final del 
mandat. 

Creació del Consell Municipal de l'Energia com a espai de participació i interacció de 
l’administració, la societat civil i els actors interessats. Aquest Consell serà l’encarregat de definir 
el Full de Ruta de l'Energia a Terrassa, elaborar el nou Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), i de 
fer el seguiment de l'aplicació de la política energètica a la ciutat. 

Anàlisi del perfil energètic del municipi. Estudi energètic del municipi mitjançant una auditoria 
energètica a les instal·lacions municipals i particulars, mapes tomogràfics de les zones industrials, 
modelització d’edificis tipus, anàlisi energètica dels establiments comercials i proves pilot 
d'habitatges amb una mostra de la població que participarà activament en l'elaboració de l'estudi. 

Desenvolupar un estudi sobre les millors iniciatives energètiques en ciutats europees. Avaluar 
els resultats, els costos, les tecnologies i el treball generat. Aquest estudi serà la base pel 
desenvolupament de la nova política energètica. 

Acordar un full de ruta de la ciutat per l’autosuficiència energètica amb un objectiu el 2050 de 
0% d’emissions. Promoure la redacció i signatura de la "Declaració de Terrassa pel dret a l’energia 
i la resiliència local", com a instrument per la discussió social i el compromís de la ciutat amb la 
sostenibilitat energètica, el dret a l’energia, la seguretat d'abastiment i l'aprofitament de les 
oportunitats econòmiques, laborals, ambientals, culturals i socials que suposa la transició 
energètica.  

Desenvolupar un nou Pla d'Acció per l'Energia Sostenible a Terrassa, pel període comprès entre 
el 2019 i el 2030, que afronti els principals reptes de la transició energètica a la ciutat, que tingui 
en compte la participació i el compromís social, les tecnologies més innovadores, l’obtenció dels 
recursos necessaris, i que estigui basat en les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica. 
Tot això des d'un servei públic que tingui sempre present el bé comú del servei. 

Creació d’un fons municipal pel finançament de mesures d'eficiència i rehabilitació energètica i 
d’implantació d'energies renovables amb aportacions públiques i privades, amb taxes a les 
companyies elèctriques per l’ocupació de l’espai públic, amb els beneficis generats per l’estalvi 
energètic i amb el retorn progressiu de les inversions. Estudiar la viabilitat i, si escau, posar-ho en 
marxa. 
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Desenvolupar una estratègia de captació de recursos europeus, estatals, regionals i locals,  per 
tal de finançar els projectes i programes del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), de la qual el 
projecte “Terrassa Energia Intel·ligent” només n’és una part. 

Impulsar un pla de relocalització de l’electricitat que tingui com a prioritat el foment de 
l’autoproducció. Fer un pla d’implantació ràpida d’energies renovables a totes les instal·lacions 
municipals. Incentivar amb bonificacions i retorns fiscals la inversió en energia fotovoltaica 
d’habitatges i empreses. Controlar l’aplicació estricta de la legislació sobre instal·lacions solars 
tèrmiques. 

Impulsar un estudi de viabilitat entorn la creació d'una comercialització elèctrica al servei de les 
persones. Promoure la creació d'una comercialitzadora d'electricitat amb garantia de procedència 
renovable amb participació pública municipal, de les comercialitzadores en règim de cooperativa, 
i de ciutadans i ciutadans individuals, de forma particular o consorciada amb altres municipis. 
Aquesta comercialitzadora oferirà el servei de comercialització d'electricitat sota l'actual marc 
legal a preus inferiors als oferts per la competència. 

Potenciar les cooperatives de consumidors d’energia. Aquestes cooperatives prenen les seves 
decisions estratègiques de forma democràtica i fomenten la implicació dels seus usuaris en l’ús de 
l’energia. 

Estudiar la creació d’una empresa municipal d'electricitat, amb l’objectiu de desplegar xarxes 
intel·ligents de distribució que fomentin la generació d’energia elèctrica per autoconsum i que els 
excedents s’aboquin a la xarxa, tant de llars com d’empreses o entitats. Estudiar la viabilitat i si 
escau posar-ho en marxa. 

  
2.4 Nou model de desenvolupament urbanístic  
 
La manera d’entendre i planificar les ciutats està canviant, i aquesta és una oportunitat per a 
municipis com Terrassa amb una trama urbana i uns espais naturals i agrícoles amb moltes 
potencialitats.  
Per altra banda, el territori és continu i presenta problemàtiques i oportunitats similars, per la 
qual cosa cal contribuir a crear una visió supramunicipal renovada que faciliti accions 
mancomunades a favor de la construcció d’un nou projecte territorial del Vallès. Les 
infraestructures viàries i els projectes que afecten el paisatge i la connectivitat ecològica del 
nostre entorn natural, com és el cas de la Ronda del Vallès, s’han de posar actualment en qüestió i 
s’han d’estudiar molt en detall, ja que són decisions que no tenen marxa enrere i que condicionen 
notablement el territori. 

Pel que fa a la ciutat construïda, existeixen diferències entre el centre i els barris, que han de 
tendir a desaparèixer en la mesura que es treballi per uns barris amb més identitat. Una lectura 
de la ciutat a partir dels itineraris a peu cap a l’entorn natural, als equipaments i altres punts de 
referència ha de ser el camí per a equilibrar els barris. 

La trama urbana també compta amb espais no edificats que cal estudiar. En alguns casos podrien 
cobrir necessitats complementàries als espais públics que es poden gestionar de manera 
col·lectiva. També hi ha patrimoni arquitectònic de valor que està sense ús i que roman tancat; la 
rehabilitació d’aquest podria enriquir i impulsar una oferta diferent més creativa i engrescadora. 

El desenvolupament urbà ha de recuperar el protagonisme ciutadà. S’ha d’apropar el diagnòstic al 
carrer i a la participació de veïns i veïnes per tal que siguin ells qui prioritzin i determinin les 
actuacions urbanístiques a realitzar. A Terrassa es va viure un període en què les actuacions 
urbanístiques van millorar la ciutat: es va integrar el ferrocarril i es va iniciar la construcció del 
Parc Vallparadís entre d’altres. Es va optar per millorar els barris a través de la millora dels seus 
espais públics i la construcció d’equipaments. L’urbanisme va revertir desigualtats socials i va 
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millorar les condicions de vida de la ciutadania. Però aquest procés va finalitzar fa temps. La 
inèrcia "desarrollista" va confondre desenvolupament urbà amb urbanització i construcció 
d’habitatges. Es va prioritzar una cultura de creixement, sense valors socials ni paràmetres de 
sostenibilitat. Aquest procés s’ha caracteritzat per importants precarietats que es visualitzen en 
molts espais públics.  Volem que l’espai públic de la ciutat, on coincideixen físicament persones de 
diferents edats i condicions, fomenti la trobada i la convivència. Volem espais públics de qualitat a 
tots i cadascun dels barris de la ciutat, deixant de banda la concepció de major preeminència del 
centre de la ciutat. Volem que les condicions ambientals de Terrassa permetin desenvolupar les 
activitats quotidianes en òptimes condicions. Un entorn saludable millora les condicions de vida 
de la ciutadania i redueix de forma proporcional i directa l’estrès que pateixen. Transformar l'espai 
en un lloc saludable físicament i culturalment ha de ser l’objectiu principal. Les nostres propostes 
en aquest àmbit són les següents: 

 

Projecte de futur per Les Rieres de Terrassa 

Les rieres de Terrassa (Les Arenes y Palau) són el gran projecte urbanístic pendent de la ciutat 
Proposem reconvertir unes rieres dels anys 670 en nous parcs i espais públics del S.XXI. 

En el cas de Les Arenes convertint-la en un nou gran parc. En el cas de Palau, amb cobriments 
parcials que permetin recuperar espais per a l’ús públic. 

Crearem l’oficina de les Rieres, un equip de persones dedicat exclusivament a impulsar i gestionar 
la construcció d’aquests nous projectes de futur de manera coordinada amb altres administració i 
entitats de la ciutat implicades. 

Necessitem un verdader projecte de futur per a les rieres de Terrassa que sigui transversal i valent 
i que interpel·li tots els aspectes i àmbits que hi estan interrelacionats. 
 
Pla de carrers principals als barris de Terrassa,  impulsar, als diferents barris de la ciutat, eixos 
d’actuació prioritaris on concentrar l’activitat per tal que esdevinguin petits “carrers majors” de 
referència pels barris. Mitjançant instruments d'assessorament i promoció econòmica comercial, 
planificació urbanística, espai públic, etc. 
 
Garantir la posada en marxa i execució del Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella Verda de 
Terrassa, la seva aprovació definitiva i el desenvolupament de les propostes que conté, en 
particular les relacionades amb la protecció de la biodiversitat i els connectors ecològics, la 
producció i comercialització de productes ecològics i l’ús social dels espais. Garantir també un  pla 
pressupostari plurianual que ho garanteixi. 

Elaborar el Mapa dels buits urbans de la ciutat. Document que identifiqui, categoritzi i 
quantifiqui quins són els "buits" existents i estableixi quins poden ser els seus potencials 
estratègics. 

Elaborar el Pla d'activació dels buits urbans de la ciutat. Document que partint del Mapa dels 
buits urbans estableixi quins poden ser els instruments i mecanismes de gestió d'aquests per tal 
d’activar-los com espais d'ús. 

Desenvolupar un urbanisme participatiu. Volem que els processos d'intervenció i gestió de la 
ciutat permetin i facilitin a la totalitat de ciutadans i ciutadanes expressar la seva opinió respecte a 
quins han de ser els objectius i requeriments de les actuacions. 

Introduir usos diversos a l’habitatge i al comerç en espais i edificis patrimonials, apostar per un 
model d’ús de la ciutat que sigui creatiu i productiu. 

Renaturalitzar al màxim la ciutat amb espais lliures de qualitat que esdevinguin referents. 
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Increment dels corredors verds i eixos cívics pacificats: Connectar tots els barris entre si amb 
corredors verds i eixos cívics pacificats i segurs, amb velocitats reduïdes si hi circulen vehicles. 
Apostar per una visió de la ciutat sense cotxes, o amb els mínims possibles. Anar cap a una 
intermodalitat efectiva de transport prioritzant el transport públic, el desplaçament peatonal o 
amb bicicletes, patinets... Actualment el 80% de l'espai urbà està destinat als vehicles privats; hem 
de recuperar l'espai públic per a la gent a través de la creació de superilles. 
 
Centres Cívics com a espais generadors d'oportunitats: Recuperar i potenciar els Centres Cívics 
com a espais generadors d'oportunitats, on realitzar cursos, tallers, espais per a entitats...  
 
Aproximació de la ciutadania a l'espai públic: Potenciar activitats destinades a aproximar la 
ciutadania a l'espai públic des d'un punt de vista no només del treball i com a espai de pas, sinó 
també des d'un punt de vista reproductiu i de cures. 
 
Semàfors inclusius per a persones invidents: Ampliar progressivament i fer el més extens 
possible la xarxa de semàfors inclusius, adaptats per a persones invidents. 
 
Biblioteques adaptades a les necessitats actuals dels usuaris: Fer les biblioteques públiques més 
funcionals i adaptades a les necessitats reals actuals dels usuaris. Per exemple les taules haurien 
de disposar d'un endoll per lloc de treball. Haurien d'haver-hi sales de treball en grup o reunió, 
espais de silenci, espais de lectura, espais de conversa i debat, espais per a les entitats... Les 
biblioteques com a generadores de xarxa i integració social.. 
 
Taxes als caixers automàtics d’entitats financeres: Aplicar una taxa fixa anual per l’ús de la via 
pública que es fa a l’instal·lar un caixer automàtic. Aquesta taxa es calcula pel nombre de caixers 
que tingui l’entitat financera i per la zona en la que estiguin instal·lats. 
 
Reforç de la lectura a la ciutat: Ampliar i reforçar el mapa de lectura pública dotant la ciutat de 
més biblioteques, sobretot per les zones i barris més aïllats i desafavorits.  
 
Biblioteca del Districte 5: Construir la nova biblioteca del D5.  
 
Dotació d'infraestructures per a la creació i producció artístiques: Fàbrica de creació: Molts 
creadors de la ciutat tenen necessitat d'espais i d'infraestructures per portar a terme la creació: 
sales d'assaigs, tallers, espais d'exhibició, etc. Cal dotar la ciutat d'una Fàbrica de creació artística 
que doni resposta a aquestes necessitats. El Plenari de l'Ajuntament, a proposta de TeC ja va 
aprovar l'elaboració d'un projecte de fàbrica de creació, que no s'ha portat a terme. 
 
Implantar punts de connexió wifi oberts, gratuïts i de banda ampla en espais públics, aprofitant 
la iniciativa europea WIFI4EU i les demandes de la ciutadania per millorar la xarxa. L’Ajuntament, 
l’any 2011, va desplegar una xarxa WIFI a espais i locals públics, però és molt limitada pels 
requeriments de la navegació. Proposem realitzar un projecte per la instal·lació de punts WIFI 
oberts i gratuïts a cada districte i al Parc de Vallparadís i fer difusió de la iniciativa WIFI4EU a altres 
organismes públics perquè es sumin a presentar projectes per als seus espais.  
 
Nova estació de RENFE oest a La Maurina-Can Boada.  
 
Definir les bases programàtiques per a la definició d’un nou model de desenvolupament 
urbanístic: 

- prioritzar el creixement industrial/activitats productives i equilibrar les previsions de 
creixement residencial actuals  

- revisar les afectacions actuals del POUM. 
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- prioritzar l’activació del buits urbans per davant dels creixements en extensió. 
- equilibrar les reserves de dotacions, espais públics i equipaments, a tots els barris de 

Terrassa.  
- aprovar nous instruments urbanístics que permetin incrementar el parc d’habitatges 

públics de lloguer i d’habitatges de lloguer de protecció oficial.  
 
Programa d’inversions plurianual <<Connectivitat Urbana>> amb l’objectiu de reconvertir 
carreteres urbanes i eixos ferroviaris que actualment fan de barrera a l’interior de la ciutat com la 
carretera de Matadepera, carretera de Martorell, carretera de Rellinars i el tram de ferrocaril al 
barri de Can Boada.  
 
Programa “Per al foment del comerç de proximitat a tots els barris de Terrassa.” 
 
Nou equipament cívic-social de referència al solar Saifa -Keller. 
 
Acompanyar i recolzar el projecte d’autoorganització col·lectiva per a la recuperació del Vapor 
Ros. 
 
Programa d’inversions plurianual de millora de voreres, en especial per fer-les accessible a la 
gent amb mobilitat reduïda. 
 
Construcció d’un nou parc exclusivament infantil de grans dimensions i equipat per promoure el 
joc lliure en els infants de la ciutat. 
 

   
2.5 Qualitat ambiental 
 
El model de desenvolupament social i econòmic al nostre país ha potenciat la compra i utilització 
del cotxe com a principal forma de desplaçament. Ara bé, la utilització massiva d'aquesta forma 
de desplaçament i la poca inversió en infraestructures ferroviàries com a alternativa, generen una 
problemàtica que esdevé greu en aquests moments. Cal modificar paradigmes de 
desenvolupament i mobilitat a escala global i local. Només el paradigma de la sostenibilitat 
garantirà salut i qualitat de vida i contribuirà a lluitar contra el canvi climàtic. La contaminació 
atmosfèrica de l’aire urbà i la contaminació acústica són problemes greus des de fa molts anys. 
Problemes que tenen repercussió en la salut de les persones, que estan sotmeses a nivells de 
contaminació superiors als tolerables i, especialment greus en els col·lectius més vulnerables, com 
els infants, la gent gran o les persones que pateixen malalties respiratòries o cardiovasculars, i que 
representen una part important de la població. En l’actualitat hi ha molts estudis que evidencien 
científicament la relació entre la contaminació atmosfèrica i la seva afectació sobre la salut 
pública. L'administració competent en aquestes matèries és la Generalitat, però els municipis 
estan obligats a disposar de plans que contribueixin als objectius que es marquen en els plans 
catalans. En aquest sentit, disposem del Pla de reducció del soroll 2014-2018 i del Pla de millora 
de la qualitat de l’aire 2015-2020, amb un bon diagnòstic de situació i de les actuacions que cal 
dur a terme en l’àmbit de la mobilitat per restablir la qualitat ambiental perduda i millorar la salut 
i qualitat de vida de les persones. Des de l’Ajuntament cal apostar de manera inequívoca per la 
mobilitat sostenible i aplicar, de manera prioritària, totes aquelles mesures adreçades a reduir i 
solucionar aquestes problemàtiques. És important que es prioritzi, des de l'Ajuntament, 
l'assignació de recursos suficients per intervenir de manera transversal en aquest àmbit. Les 
nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 
 
Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i visual, prioritzant el transport públic, impulsant 
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una fiscalitat ecològica sobre l’ús dels vehicles motoritzats privats altament contaminants i 
incorporant altres mesures que permetin reduir-ne l’ús a l’interior de la ciutat. 

Desenvolupar un model de mobilitat sostenible i saludable que afavoreixi alternatives al vehicle 
motoritzat (com transport públic, vehicles elèctrics, a peu o bicicleta) i que permeti tenir una 
qualitat de l'aire i nivells de soroll òptims. 

Determinar Zones Baixes Emissions (ZBE) a tots els barris de Terrassa.  

Desenvolupar una fiscalitat municipal verda pels vehicles motoritzats (impost de vehicles de 
tracció mecànica, zona blava, etc.) que tingui en compte l'ús que se'n fa i la contaminació 
atmosfèrica i acústica que es genera. 

Demanar a l'Estat que modifiqui la normativa sobre la fiscalitat dels vehicles  motoritzats i 
desenvolupi, de manera urgent, una classificació i etiquetatge dels vehicles segons el seu nivell de 
contaminació atmosfèrica i acústica. 

Realitzar campanyes de control dels vehicles més contaminants (soroll i aire) per garantir el 
compliment de la normativa d'emissions. 

Realitzar campanyes d'educació i conscienciació ambiental sobre els impactes ambientals i per la 
salut que tenen determinades decisions i hàbits de desplaçament, dissenyades conjuntament 
entre l’administració i els agents educatius i socials. 

Demanar a la Generalitat, com a administració competent, que millori el sistema de vigilància, 
predicció i informació de la qualitat de l’aire i de la qualitat acústica a Terrassa. Col·laborar amb 
altres administracions per a la creació d'un sistema d'informació que permeti que qualsevol 
ciutadà o ciutadana tingui accés al registre de nivells de contaminació atmosfèrica i acústica de 
manera àgil i senzilla, per augmentar la conscienciació al respecte. 

Crear un observatori de la qualitat de l’aire i la qualitat acústica. 

Implantar mesures contundents en casos d'episodis ambientals de contaminació: restricció de 
l’ús de vehicles, gratuïtat transport públic, etc. 

Reestructuració de les zones verdes: Són necessaris un repensament i una reestructuració i de les 
zones verdes i parcs de la ciutat per maximitzar-ne l'ús en totes les franges d'edat de la societat. 
 
Cooperativisme sostenible: Crear una anella verda dinamitzada, amb la creació i foment dels 
horts urbans i també millorant la creació de l'espai públic. Millores en transport i contaminació. 
Tot tenint en compte la millora de salut que comportarà tot això a la ciutadania. 
 
Nova gestió del Parc de Vallparadís: Donada la importància del Parc per les terrassenques i els 
terrassencs, neix la necessitat de donar un nou enfocament a la seva gestió. Es poden fer millores 
que responguin a les expectatives de la ciutadania. Proposem acords per recuperar una oficina, 
per dirigir i gestionar-lo d'una forma integral, per crear un web del parc, per recuperar el consell 
consultiu i realitzar una prova pilot per a fer diferents tipus activitats. 
 
 

2.6 Neteja i Gestió de residus 

 
A Terrassa hem d’entendre que el millor residu és el “no residu” (el què no existeix). Per tant hem 
d’avançar decididament per ser una ciutat de residu zero, fent una aposta política i ciutadana 
ferma per reduir la generació de residus, per incrementar la valorització i la reutilització dels 
residus generats, i per assolir  nivells de reciclatge del 50% en els pròxims anys, a través de la 
recollida selectiva, i així reduir al màxim els residus dipositats en abocador. Terrassa és una de les 
ciutats que menys residus genera, 0,91 kg per habitant i dia, davant de la mitjana de Catalunya 
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que és d’1,3 kg per habitant i dia. S’ha de consolidar aquesta dada, fomentant el consum 
responsable i sostenible. El nivell de recollida selectiva dels residus se situa actualment al voltant 
del 34%, xifra que està estancada i que se situa en la mitjana dels municipis que tenen un sistema 
de recollida mitjançant contenidors. Per assolir l’objectiu d’un 50% de recollida selectiva s’han de 
produir canvis legislatius profunds i d’hàbits en el sistema de producció, distribució i consum, 
utilitzant els principis de l’economia circular. El nivell de conscienciació ciutadana és baix i difícil 
d’incrementar malgrat els esforços i els recursos dedicats a la informació i la sensibilització. La 
gestió dels residus és un tema molt proper a la ciutadania i una gran oportunitat per intentar 
construir un model alternatiu basat en els valors del bé comú. El tractament dels residus generats 
incideix de manera significativa en les emissions de CO2 generades, per la qual cosa és important 
no perdre de vista la minimització i valorització dels residus, ja que representen un factor 
important en les estratègies de lluita contra el canvi climàtic. Des de l’Ajuntament de Terrassa s’ha 
de continuar treballant d’acord amb l’Estratègia Catalana Residu Zero, s’ha de treballar per 
millorar els serveis de recollida i tractament de residus, però també per generar debat ciutadà i 
per cercar la coresponsabilitat ciutadana per assolir els reptes plantejats. Les nostres propostes en 
aquest àmbit són les següents: 
 
Realitzar una auditoria de la gestió política feta a eco-equip en els darrers mandats. 
 
Revisar el model de gestió de residus. Aprovar, en els primers 6 mesos de mandat, el Pla local de 
prevenció i gestió de residus en l’horitzó 2020, amb accions adreçades a avançar cap al residu zero 
que redueixin els residus generats, que incrementin pràctiques de reutilització de residus i que 
incrementin significativament el percentatge de recollida selectiva. Revisar les condicions 
econòmiques i organitzatives del contracte amb l'empresa municipal Eco-Equip en relació al nou 
pla. 

Redactar i aprovar un Contracte-programa amb Eco-Equip, per comprometre pressupost i per 
fixar criteris objectius de control d’empresa. 

Definir un protocol de contractació pública i obert dels càrrecs directius de l’empresa. I crear 
l’Observatori de residus.  
 
Reducció dels residus: Terrassa ha d'apostar de manera radical per la reducció de residus amb 
polítiques actives en aquest àmbit. 
 
Promoure i donar suport a les iniciatives de reutilització i als mercats de segona mà i 
d'intercanvi. Promoure els circuits de reparació de productes i incentivar fiscalment les iniciatives 
empresarials que tinguin aquest objectiu. Estudiar les possibilitats de reutilització de materials 
dipositats a les deixalleries. 

Continuar apostant per un model de gestió directa de la recollida de residus a la ciutat. Fer un 
estudi, durant els primers 6 mesos de mandat que tingui per objectiu establir un pla de millora i 
reorganització de la prestació del servei de recollida de residus a la ciutat, per assolir els objectius 
del Pla Local  de prevenció i gestió, i que determini les condicions econòmiques i organitzatives 
necessàries mitjançant un contracte-programa entre l’Ajuntament i l’empresa municipal Eco-
Equip. 

Continuar impulsant estratègies d'informació, sensibilització i compromís fent corresponsable a 
la ciutadania perquè l’any 2020 la producció de residus de Terrassa continuï sent inferior a 1 kg 
per habitant i dia. Millorar la informació situada als contenidors per orientar millor a la ciutadania 
i reduir el gran volum d’impropis recollits. 

Fer una prova pilot d’implantació de la recollida porta a porta dels residus domèstics que 
serveixi com a base per fer un estudi de viabilitat de la seva extensió a altres zones de la ciutat, 
amb el debat i la informació necessària. Ampliar l’abast de la recollida selectiva porta a porta de 
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residus comercials a totes les fraccions i a tots els establiments comercials. 

Continuar implantant mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de 
l’Ajuntament i en les activitats promogudes o subvencionades per l’Ajuntament. 

Revisar l’ordenança municipal de residus i la fiscalitat associada per adaptar-la als objectius del 
nou pla local. Fer un estudi de la taxa de residus que tingui per objectiu incentivar les bones 
pràctiques comercials i domèstiques de prevenció, reutilització i increment de la separació de 
residus. 

Continuar realitzant campanyes d’informació, sensibilització i promoció de pràctiques de 
comerç sostenible que tinguin per objectiu cercar un major coneixement, implicació i 
corresponsabilitat de la ciutadania en els objectius del pla local. 

Demanar a les instàncies supramunicipals un canvi en la legislació que permeti assolir els 
objectius previstos en l’horitzó 2020. 

Demanar a les instàncies supramunicipals un canvi en la legislació que permeti implantar 
sistemes de dipòsit i retorn dels envasos. 

                  
 

2.7 Mobilitat 

 
La planificació de la mobilitat de la ciutat, s'ha d'orientar segons aquests principis: millorar la 
qualitat de vida, millorar el medi ambient i la salut de les persones, garantir l’accessibilitat a 
tothom, millorar la imatge de la ciutat, millorar la competitivitat i atreure la implantació de noves 
activitats econòmiques a la ciutat. En els darrers anys s’ha començat a desenvolupar una xarxa de 
carrers de zona 30, carrers residencials i carrers exclusius per a vianants. Les xarxes d’itineraris per 
a vianants i ciclistes segueixen un procés d’ampliació i millora constants. Es treballa per a establir 
les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels vianants i els ciclistes. S’han realitzat 
actuacions de millora de l’accessibilitat i la seguretat dels vianants al voltant dels centres 
educatius del municipi. Existeix un sistema d'orientació dels aparcaments públics subterranis. 
S’han implementat actuacions orientades a reduir la durada del trajecte i augmentar la freqüència 
del transport públic urbà. S’han establert zones de limitació de la velocitat i restriccions d'accés 
als vehicles privats en algunes zones de la ciutat. Els grans reptes de futur se situen en la millora 
del transport públic en autobús i ferroviari, millores en la intermodalitat entre els diferents modes 
de transport, en la millora de les connexions entre la trama urbana i les polaritats de l’entorn (per 
exemple, l’Hospital de Terrassa), i en la promoció d’actuacions de suport entre la ciutadania amb 
les anomenades alternatives de “mobilitat col·laborativa”. Les nostres propostes en aquest àmbit 
són les següents: 

 
Accelerar el desplegament de les zones 30, amb l'objectiu d'assolir el 100% de barris amb 
velocitats no superiors a 30 km/h abans del 2021.  
 
Donar continuïtat de manera estable a les campanyes de promoció i difusió de l’ús de la 
bicicleta, definides en el Pla de promoció per a l’ús de la bicicleta 2018-2020 i garantir el dret dels 
i de les ciclistes a circular amb normalitat pel centre dels carrils de la xarxa viària. 
 
Impulsar el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021: Dotar el Pla de Mobilitat Urbana de 
Terrassa 2016-2021 de pressupost suficient per impulsar les accions d’acord amb les prioritats i el 
calendari previstos. 
 
Elaborar una nova ordenança de mobilitat: Elaborar una nova ordenança de mobilitat que 
afavoreixi en primer lloc els desplaçaments actius (a peu i en bicicleta), així com els objectius 
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previstos en el Pla de Mobilitat. Estudiar també l’ordenança de mobilitat dels Vehicles de 
Mobilitat Personal a Motor. 
 
Places aparcament Mobilitat Reduïda: Augmentar les places d'aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda a tota la ciutat, en especial al centre i a punts singulars (Mutúa, proximitat de 
l'Ajuntament i plaça Vella, amb més places especials en dies festius com Carnestoltes o Festa 
Major...), seguint les indicacions europees (1 plaça de cada 20), per a que realment qui necessita 
agafar el cotxe ho pugui fer de forma efectiva. 
 
Alliberar espai a la via pública per a la mobilitat a peu i en bicicleta, del que actualment es 
destina a l’aparcament de cotxes, sempre que sigui possible, tenint en compte ratios raonables 
d’aparcament en superfície i d’aparcaments públics 
 
Afavorir un transvasament modal del cotxe i la moto cap a modes de transport més sostenibles : 
Afavorir la  mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic i en vehicles elèctrics, per assolir 
l’objectiu de reducció del 12% del Pla de Mobilitat. 
 
Impulsar els projectes de camins escolars: A favor d’un desplaçament autònom dels nens i nenes 
a l’escola i a la ciutat.  Incorporant la mirada de la infància en tots els projectes de mobilitat de la 
ciutat. 
 
Reclamar a la Generalitat i a la Diputació la construcció d’un carril bici i a peu: Un carril bici 
entre Terrassa i Sabadell per la N-150 i entre Terrassa i Matadepera per la BV-1221 (carretera de 
Matadepera). 
 
Promoure iniciatives de mobilitat col·laborativa: Promoure iniciatives de mobilitat col·laborativa, 
com a alternativa a l’ús i la propietat de vehicles (“carsharing”, “carpooling”, lloguer, etc.). 
 
Redefinir el sistema de transport urbà de mercaderies: Redefinir el sistema de transport urbà de 
mercaderies i zones de càrrega i descàrrega per reduir el seu impacte ambiental i fer-lo més 
eficient. 
 
Canviar la normativa actual per evitar l’aparcament de motocicletes i ciclomotors, per tal 
d’evitar l’aparcament de motocicletes i ciclomotors a sobre de les voreres, donar prioritat als 
elèctrics i controlar la indisciplina en l’aparcament i el soroll d’aquests vehicles. 
 
Definir polítiques i actuacions concretes en matèria d’aparcament: Definir polítiques i actuacions 
concretes en matèria d’aparcament orientades a certs grups, com ara vehicles menys 
contaminants, residents i usuaris dels principals centres atractors i/o generadors de mobilitat. 
 
Redefinir les funcions de l’empresa municipal EGARVIA, per tal de dotar-la de major capacitat de 
gestió de la mobilitat, i entre d’altres mesures, amb la implantació d’Agents de Mobilitat per a 
tasques de pedagogia i control de les infraccions, en coordinació amb la Policia Municipal. 
 
Mobilitat sostenible: Apostar per la mobilitat sostenible, segura i amb cura de les persones i el 
medi ambient. Prioritzar l'accessibilitat, els vianants, el transport no mecanitzat, el transport 
públic i per últim el vehicle privat (en aquest ordre). 
 
Terrassa Zona 2 Transport públic: Reclamar que Terrassa pertanyi a la zona tarifària metropolitana 
única o que passi a la zona tarifària 2, fins que es posi en funcionament la T-Mobilitat. 
 
Impulsar de manera decidida el transport públic urbà i interurbà amb preus socials, estudiar un 
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nou disseny de la xarxa de transport en autobús i garantir-ne la integració amb la xarxa ferroviària 
actual i amb l’ampliació prevista. Continuar amb el foment de les actuacions per reduir la durada 
del trajecte amb preferència de pas, més carrils bus i major  freqüència. 
 
Transport urbà a la Rambla: Tots els autocars que venen de fora de Terrassa al Museu de la 
Ciència aparquen normalment a la mateixa Rambla, i mentre esperen a la gent tenen els motors 
en marxa. Adequar la normativa municipal per tal de que tinguin els motors apagats mentre 
esperen a la gent. 
 
Millora i reforç del transport públic: Cal repensar la xarxa de transport públic per tal de que sigui 
d'utilitat per a tothom i connecti eficaçment tota la ciutat per poder desincentivar l'ús del 
transport privat, amb una distribució més igualitària al llarg del territori. que faci tota la ciutat 
accessible, connectant els barris perifèrics amb microbusos autònoms amb línies 
descentralitzades i ampliant el trajecte del bus nocturn per tal de que no hi hagi barris oblidats. 
 
Crear de forma urgent una regulació local pròpia de circulació dels patinets elèctrics i demés 
VMP. Cada vegada més els nostres carrers s'omplen de nous i diferents Vehicles de Mobilitat 
Personal a Motor (patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i d'altres) que forçosament han de 
conviure i compartir l'espai urbà. Per tal d'evitar accidents i problemes de convivència i davant de 
la lentitud de la DGT en crear la normativa comuna, elaborar i aprovar una norma municipal 
regulatòria de l'ús de la via pública i requeriments de seguretat (ús de casc, enllumenat, 
assegurança) per part d'aquests vehicles. Lluny de ser un problema, hem de veure l'auge 
d'aquests VMP com una excel·lent oportunitat de reordenar la circulació a la nostra ciutat, reduir 
la contaminació provocada pels vehicles de combustió, alleugerir el volum de cotxes que circulen 
en hores punta i incentivar, de forma activa, l'ús d'aquests vehicles sempre i quan s'ajustin en el 
seu ús a la normativa creada.  
 
Pla voreres: un pla d’inversions plurianual amb l’objectiu de millorar la qualitat de totes les 
voreres de Terrassa, prioritzant actuacions estratègiques vinculades a l’accés a equipaments de 
primer ordre com escoles, CAPs i centres esportius. 
 
Redefinir les línies d’autobús urbà amb l’objectiu d’equilibrar la facilitat d’accés i la freqüència en 
tots els barris de la ciutat. Introduint solucions a les situacions específiques que existeixen com el 
barri de can Parellada, l’Hospital de Terrassa, les urbanitzacions de ponent (Martines, Carbonelles, 
Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres) i especialment els polígons industrials. 
 
Reclamar a l’Estat i facilitar l’estació de Can Boada. 
 
Reclamar a la Generalitat i facilitar la nova línia ferroviària dels FGC Terrassa-Barcelona 
contemplada pel PTMB que discorre  en paral·lel a la N-150. 
 
Reclamar a la Generalitat i facilitar una nova estació de FGC en l’àmbit industrial de Can Guitart-
Palau Sud. 
  
2.8 Seguretat humana: convivència, prevenció i protecció  

L’enfocament existent de seguretat humana ha transformat la construcció de la seguretat a 
diferents nivells, des de la seguretat ciutadana i la convivència, passant pels drets humans i 
socials, i fins a la protecció civil. 

Des de Terrassa en Comú entenem que l’administració no és l’únic actor en aquesta matèria i que 
aquesta afirmació es veu superada per la realitat. L’Ajuntament ha de comptar amb les 
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associacions, entitats i moviments socials, especialment en els temes que fan referència a la 
convivència, la prevenció i la seguretat. La ciutadania ha de participar de manera activa en la 
negociació de les polítiques que més directament li poden afectar a través d’aquestes entitats. Qui 
pot tenir més coneixements sobre la realitat del seu barri que la persona que hi viu? 

Terrassa és una ciutat de més de 215.000 habitants que disposa d’uns Serveis de Seguretat i 
Protecció Civil que, en coordinació i amb la col·laboració de la comunitat, mantenen un bon nivell 
de convivència, prevenció i seguretat que hem de potenciar i millorar. Tot i així també té molts 
punts a millorar. 

La Policia Municipal ha de focalitzar el seu treball al servei de la ciutadania fent especial menció a 
la relació amb la comunitat. Hem de possibilitar l’existència de mecanismes efectius per 
respondre als problemes socials de convivència i seguretat. Els mitjans per treballar, tant amb les 
inseguretats reals, com amb les inseguretats i pors percebudes, han de ser acordats per la 
ciutadania, basats en el principi de cooperació entre l’Ajuntament i la societat civil, i han de 
garantir una provisió de seguretat que pugui respondre a les necessitats de cada barri. Treballant 
als barris fem una ciutat més segura i cohesionada. Les nostres propostes en aquest àmbit són les 
següents: 

Potenciar el paper de les entitats de barri, dels moviments socials, i especialment de les 
associacions de veïns i veïnes, de les comunitats de veïns i dels consells municipals de districte 
com a interlocutors en matèria de convivència, prevenció i seguretat. Promoure barris segurs, 
amb animadors, educadors, mediadors socials i agents cívics, que treballin conjuntament els 
problemes de fons. 

Fomentar i garantir el treball d’equips pluridisciplinaris i transversals de persones dels diferents 
serveis municipals relacionats amb la prevenció i la seguretat, que garanteixin l’existència de 
mecanismes adequats per a respondre als problemes socials i de seguretat de la ciutadania. 

Revisar i renovar els espais públics que necessitin millores de prevenció i seguretat, trencar 
barreres perceptives, combatre els rumors i facilitar un entorn segur per a la convivència entre els 
veïns i les veïnes. 

Estudiar la figura de l’agent cívic amb una anàlisi de les seves funcions i àmbits d’intervenció. 

Incorporar en la planificació territorial i urbanística de Terrassa els criteris de prevenció dels 
riscos de protecció civil, especialment els d'incendis forestals, inundacions i químics, i 
abocaments de residus incontrolats, i millorar les eines tecnològiques que permetin tenir accés a 
tota la informació necessària en cas d'activació dels plans de protecció civil. 

Increment de la plantilla de la Policia Municipal per a poder recuperar tots els llocs que no s’han 
pogut reposar en els últims anys i per cobrir les jubilacions que es preveuen en els pròxims anys.  

Tornar a implementar un model policial més preventiu i de proximitat recuperant la figura del 
policia de barri.  

Continuar aprovant i actualitzant de manera continuada els plans d'autoprotecció de la ciutat, 
incrementant els recursos municipals destinats a aquesta matèria, tot prioritzant els afectats pel 
risc químic. Executar un sistema de control i avaluació de la implantació i compliment de les 
obligacions imposades en matèria de protecció civil. 

Elaborar plans sectorials de seguretat amb perspectiva transversal i amb especial atenció a la 
violència masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. 

Revisar i millorar l’accessibilitat dels vehicles d’emergència als carrers de la ciutat. 

Reforçar els serveis tècnics municipals de protecció civil amb recursos econòmics i humans 
suficients per poder desenvolupar les competències municipals que estableix la normativa. Dotar 
dels recursos necessaris el centre de gestió d'emergències. 
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Redactar una ordenança de protecció civil que permeti, entre altres aspectes, establir un catàleg 
de centres i activitats no afectats dins el Decret 30/2015 però que presentin un risc significatiu pel 
municipi i la seva població. 

Elaborar un pla específic d'informació i comunicació sobre actuacions a seguir per la ciutadania 
en cas de risc, que contempli les especificitats de cadascú i que prevegi diferents canals i mitjans 
perquè arribi la informació al màxim nombre de persones. Establir un sistema de trucades 
múltiples simultànies. Continuar, i potenciar encara més, les tasques d'informació i prevenció amb 
programes específics adreçats a diferents col·lectius, per fer de Terrassa una ciutat autoprotegida. 

Demanar a les administracions competents (Diputació i Generalitat) que incrementin els 
recursos destinats a disminuir el risc d'incendi forestal derivat dels efectes de les ventades i en 
els torrents i rieres que travessen el terme municipal de Terrassa. 

Elaborar un pla específic de formació per al personal municipal i les associacions ciutadanes en 
matèria de protecció civil per tal de que integrin les actuacions corresponents en l'organització de 
les activitats de cada servei, especialment en les culturals i les esportives, i donar suport a les 
entitats que organitzen activitats que, segons la normativa, requereixin mesures de protecció per 
la població i pels mateixos participants. 

Procurar que l'Ajuntament compleixi la Llei 5/1994 i pagui una taxa pel cos de bombers. 

Instar a l'Agencia Catalana de l’Aigua a netejar les rieres. 

 

2.9 Usos i gestió del temps 

La nostra societat i les nostres ciutats es regeixen per un model temporal que s'articula al voltant 
del temps dedicat al treball laboral, invisibilitzant així la resta de temps i d'activitats que queden 
poc valorades i reconegudes. Aquest model genera desequilibris i desigualtats, de les quals són 
més evidents les relacionades amb el gènere. Cal doncs avançar cap a un nou model temporal que 
resolgui els desequilibris i generi més benestar personal i social, tot facilitant la gestió del temps 
quotidià.  

El temps és un dret, però no el gaudim de la mateixa manera totes les persones. Quan parlem de 
temps sorgeixen les desigualtats de gènere existents. Treballar per un nou model temporal a la 
ciutat significa treballar per la igualtat i la no-discriminació, per què homes i dones puguin 
organitzar els seus temps i es reconeguin tots els temps: el de cura, el de mobilitat, el de 
participació social, el de formació, el familiar, el temps lliure, etc. Dones i homes han de poder 
viure des de la diversitat amb plenitud els seus temps i en els diferents cicles de la seva vida. Som 
conscients dels desajustos que l'actual model temporal ens genera, però sovint desconeixem que 
aquest model pot modificar-se i canviar-se des de les polítiques públiques.  

En aquest sentit, des de l’Ajuntament cal treballar perquè la ciutat s'adapti a les noves realitats 
socials i a les necessitats de les persones. Cal que la planificació i organització dels entorns urbans 
sigui més propera a les persones, es garanteixi la seva qualitat de vida, i faciliti la coresponsabilitat 
i la sostenibilitat. És necessari analitzar i revisar la relació entre temps, espai i territori.  

L’Ajuntament de Terrassa ha de posar en marxa polítiques del temps perquè són una oportunitat 
per millorar la qualitat de la vida quotidiana de totes les persones. Millorar i reforçar l'oferta de 
serveis de la ciutat i cercar l'harmonització dels diversos temps de vida davant les necessitats 
expressades i demandades per la ciutadania són l'objectiu final d'aquestes polítiques. Polítiques 
que han de garantir la igualtat d’oportunitats de les persones en l'ús del temps. Les nostres 
propostes en aquest àmbit són les següents: 

Aplicar, desenvolupar, revisar i avaluar les mesures del Pla estratègic per als usos i la gestió del 
temps a Terrassa. 
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Difondre i donar a conèixer el Pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terrassa, tot 
recollint noves demandes i/o necessitats. 

Continuar impulsant el Pacte del Temps i potenciar els bancs del temps a Terrassa. 

Impulsar campanyes de sensibilització amb la participació de diferents entitats, associacions i 
moviments sobre la reorganització dels temps a la nostra ciutat. 
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3. UNA CIUTAT PRÒSPERA 

 

 
Propostes per una economia i un sistema urbà socialment just, ecològicament viable i construït 
per i amb les persones. 
 
Sota el mite del creixement infinit i l’energia de baix cost, hem construït un model basat en la 
deslocalització d’activitats productives, els sistemes lineals de producció, el transport massiu de 
mercaderies per carretera i el model de transport privat de persones, les polítiques urbanístiques 
de caràcter extensiu, i l’absència de criteris ecològics. El mite s’ha trencat i cal fer les coses d’una 
altra manera si volem resultats diferents. 

Davant la crisi climàtica, energètica, i econòmica, hem d’assumir la nostra responsabilitat i exercir 
el nostre compromís per buscar solucions i convertir els problemes en oportunitats de canvi, 
creant les sinergies necessàries i liderant com a ciutat un procés de transició energètica i social. 
Hem de passar de la inquietud pel medi ambient a una economia que la incorpori, i passar de la 
consciència ambiental al compromís i la corresponsabilitat de la ciutadania i la política amb un 
projecte de transició cap a un model econòmic, ambiental i social més sostenible. 

Apostarem per contribuir a generar una economia del coneixement, de la cooperació, del treball 
en xarxa, que permeti avançar cap a la transició energètica, promovent un teixit econòmic i 
productiu, que permeti generar noves ocupacions amb major cohesió social, amb treballs més 
estables, amb millor qualificació i professionalització i més ben remunerats.  Una economia amb 
vocació de transformació social que promogui les diferents formes d’economia social, de 
cooperativisme i d’innovació social, que incorpori de manera transversal els aspectes ecològics i 
de perspectiva de gènere. 

L’Ajuntament de Terrassa ha de convertir-se en una administració que doni suport a projectes 
d’economia cooperativa i comunitària locals així com a autònoms i pimes. L’aposta per una 
economia de “primer, el petit” no implica renunciar a tenir incidència global ni a rebutjar les 
economies d’escala quan calgui, però assenyala un compromís prioritari cap a l’aplicació del 
principi de proximitat en l’àmbit econòmic.  

I volem també una ciutat fèrtil i saludable com a viver de producció primària, que sap aprofitar les 
oportunitats laborals, socials i ambientals associades a la producció, la distribució i el consum de 
productes i serveis ecològics de proximitat, amb eficiència en l’ús dels recursos renovables i 
obtinguts en cicles tancats. Una economia del bé comú socialment responsable. Amb aquest 
objectiu definim els següents compromisos. 

 
 

3.1 Un nou model productiu i de treball 
 

És necessari promoure una nova economia, un nou model productiu, de consum i d’intercanvi al 
servei de les persones incompatible amb les desigualtats, la degradació de les condicions de 
treball, l’atur i la pobresa. Una economia ecològicament viable i socialment integradora basada en 
el coneixement, la cooperació i el treball en xarxa, que permeti avançar cap a la transició 
energètica reduint la petjada ecològica i construint de manera mancomunada i social un model 
energètic totalment renovable. Una economia amb vocació transformadora que promogui les 
diferents formes d’economia social, de cooperativisme i d’innovació social. Una economia basada 
en el consum responsable, en els criteris del bé comú, en la participació democràtica, en l'equitat 
i en l'autosostenibilitat. 
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Per tal d'aconseguir que aquests processos siguin possibles, s’han de produir canvis profunds en 
la manera d’entendre la ciutat, en els valors i en la cultura del consumisme, l’individualisme i la 
competència. És necessari avançar en els valors cooperatius, en el reconeixement de les activitats 
de proximitat i en les potencialitats que el desenvolupament de criteris ecològics i de 
sostenibilitat aporta a la creació de treball. Les nostres propostes en aquest àmbit són les 
següents: 

Promoure una economia sostenible, basada en el bé comú, la cooperació i l'equitat, 
desenvolupada amb criteris democràtics i ecològics i feministes. Una economia que reivindiqui la 
tradició industrial de la ciutat i promogui una nova visió d’acord amb els nous temps, per avançar 
en un canvi de model econòmic vers una economia més social, basada en el coneixement obert, 
la cooperació, i dirigida a millorar les condicions de vida de les persones. 

Posar en marxa un pla per a la relocalització del treball, utilitzant les oportunitats que ofereix la 
transició energètica, la gestió de l’aigua i els residus, una mobilitat sostenible, la producció 
agrícola de proximitat, el servei a les persones, l’economia social del coneixement i la cultura. I 
aprofitant les oportunitats singulars a escala local en l’àmbit de la ciència, la innovació i la 
creativitat. Orientar les institucions de recerca i innovació participades per l'Ajuntament cap a la 
cooperació i producció de coneixement obert, contribuint a millorar la capacitat operativa dels 
sectors més convencionals, de sectors com el comerç, el turisme o la gastronomia, i dels nous 
sectors emergents. 

Analitzar les característiques reals del teixit empresarial de la ciutat, amb l'objectiu de detectar 
la dimensió real de les empreses, els sectors i, si és possible, les necessitats laborals de les 
mateixes. Enfortir la capacitat d’entendre i compartir la fotografia social de la ciutat 
(observatori/s, empreses, xarxes socials i universitats), per identificar millor les noves oportunitats 
de manera descentralitzada i barri a barri. 

Impulsar el treball col·laboratiu o processos d’unió i fusió entre autònoms o petites empreses 
de forma que puguin tenir major viabilitat. En aquesta mateixa línia, fomentar la creació, o 
transformació d’empreses existent, en cooperatives o societats anònimes laborals com a base del 
creixement i vertebració d'empreses amb capacitat de creixement. 

Treballar amb altres ajuntaments i institucions a escala comarcal i d’àrea metropolitana per la 
millora de les comunicacions, sempre des d’una perspectiva que integri la sostenibilitat 
ambiental i mitjans de transport poc contaminants. Establir noves connexions i intentar fomentar 
una estació de mercaderies, amb connexió directa amb l'eix mediterrani. 

Fomentar la relació público-privada establint lligams de col·laboració i comptant amb les 
empreses del territori per realitzar projectes de millora de ciutat. Establir la figura tècnica 
d'assessor públic que enllaci les necessitats de les empreses i les entitats del territori assignat 
(fragmentar la ciutat en àrees o bé sectors), per poder fomentar la col·laboració entre aquestes i 
els diferents projectes de l'Ajuntament en matèria d'ocupació (pràctiques formatives, formació a 
mida, contractació bonificada, “mentoring" d'emprenedoria, etc.). 

Elaborar un pla específic per donar suport a iniciatives de recerca i desenvolupament (R+D) en 
àmbits com la salut, les tecnologies, el lleure o les energies renovables, que contempli la cessió 
d'espais públics a aquestes iniciatives, de manera que aquestes puguin desenvolupar la seva 
activitat econòmica, que d’una altra manera no es podrien dur a terme. A canvi, s'espera que això 
reverteixi en la creació d’ocupació a la ciutat. 

Repensar i readaptar els diferents instruments disponibles al servei de l’economia de les 
persones. Cal alinear en una mateixa lògica els diferents recursos disponibles: diagnosi, formació, 
ocupació, suport a l’emprenedoria, pimes, autònoms, etc. per tal de contribuir a canviar l’actual 
model econòmic (pobresa, desigualtats, precarització, i liquidació de drets socials i laborals). 
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Continuar millorant i ampliant la inclusió de clàusules socials i ambientals a les licitacions i 
condicions per a beneficiaris de subvencions. Incloure clàusules de col·laboració en matèria 
d’ocupació en els convenis o contractes tant amb les empreses proveïdores de l’Ajuntament com 
amb les beneficiàries de subvencions (com ara contractació de persones en risc d'exclusió, establir 
compromisos de contractació de personal de la borsa d'intermediació, acollir aprenents, etc.). 
Controlar les licitacions municipals, per incentivar la participació d'empreses de Terrassa i per 
evitar la subcontractació per part de l'empresa guanyadora de les mateixes, assegurant el 
creixement d'empreses, en lloc de fomentar la subcontractació multinivell. 

Impulsar una economia orientada cap a la transició energètica, ja que és un camp amb gran 
capacitat per generar noves ocupacions i professions. Crear un pla d’actuacions transversals per 
reduir la intensitat en el consum energètic, implementant les figures dels agents energètics, 
promovent tallers i pràctiques que permetin reduir la factura energètica, i fer servir aquest estalvi 
en noves actuacions. En la mateixa línia, prioritzar la rehabilitació funcional i d’eficiència 
energètica del parc d’habitatges antics de la ciutat. Promoure la rehabilitació d’habitatges i fer 
créixer les experiències i oportunitats de masoveria urbana (treball i rehabilitació a canvi de l’ús 
de l’habitatge). Fer créixer els projectes d’energia solar d’impuls i titularitat municipal, amb 
participació de la ciutadania. Contribuir a fer possible (mitjançant assessorament legal, projectes 
compartits i tecnologia) l’autoconsum de l’energia solar i eòlica. 

Apostar de forma clara pel creixement i consolidació de l’economia social i solidària.  

Apostar de forma clara pels nous nínxols de treball en torn a les cures, serveis d’ajut a domicili, 
atenció de persones grans i amb diversitat funcional.  

Elaborar un pla de reindustrialització i captació d’empreses.  

Fomentar la racionalització i consum de productes. Impulsar els sectors de la reutilització 
d’objectes usats i la  reparació d’aparells i components. 

Foment de la perspectiva de gènere. Economia feminista, col·lectius LGTBI i interseccionalitat. 
És important donar valor a l’economia reproductiva que és un dels eixos o columna vertebral 
sobre la qual es construeix la resta del sistema econòmic. També cal lluitar per evitar la 
discriminació per qüestions de gènere i/o origen en els llocs de treball. 

Salaris. Cal lluitar per aconseguir uns salaris dignes per a tothom i per aconseguir reduir la bretxa 
salarial per qüestions de gènere. Introduirem un salari mínim local que consideri el nivell de vida a 
la localitat com a eina de millora de la capacitat adquisitiva i de consum de les persones que 
treballen a la localitat, ajudant a reduir la pobresa i l’exclusió, així com la desigualtat (i també els 
costos d’alguns ajuts socials). 

3.2 Pressupostos, fiscalitat i anàlisi econòmica  

Les finances de les administracions públiques estan absolutament condicionades pel context 
econòmic actual de crisi econòmica perllongada i generadora d’atur, amb efectes devastadors 
sobre les condicions de vida. Cal un veritable esforç de visualització de les prioritats polítiques en 
el pressupost, i aquestes impliquen actuar decididament contra els efectes de la crisi sobre els 
ciutadans mitjançant els serveis públics. El deute acumulat per l’Ajuntament condiciona els seus 
pressupostos i, per tant, la realització efectiva de polítiques socials i de recuperació econòmica. 
Caldrà analitzar els orígens d’aquest deute i les càrregues d’obligacions i d’interessos que genera.  

És important dissenyar una fiscalitat a escala local que generi els ingressos suficients per fer front 
a les despeses derivades de la situació d'emergència social. Aquesta fiscalitat ha de ser socialment 
justa i equitativa, i s’ha d’entendre com un mecanisme que contribueixi a estendre els serveis 
públics a tots els ciutadans, independentment del seu nivell de renda i del grau en què 
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contribueixin al manteniment d'aquests serveis. Partim de la premissa que l’equitat, la 
racionalitat, la justícia i la protecció del medi ambient han de ser compatibles amb les finances 
locals. La fiscalitat ha d’incentivar conductes més ecològiques, més justes i que siguin en benefici 
del bé comú. 

També cal remarcar que els pressupostos, que són la principal eina econòmica de l'administració 
local, han de tenir el suficient nivell de transparència com per arribar a tothom. Caldrà fer una 
anàlisi econòmica acurada de les potencialitats del teixit productiu de la ciutat de Terrassa i de 
quina és la seva situació pressupostària de partida. Remarquem la importància de realitzar 
auditories d'ingressos, despeses i deutes com elements clau de la nova política econòmica 
municipal. Les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 

Impulsar una fiscalitat municipal socialment i ambientalment més justa. Pressionar per 
modificar les lleis que regulen la fiscalitat municipal, entre les quals es troben aquelles 
relacionades amb: els impostos i les taxes; les exempcions i les bonificacions, perquè siguin 
socialment i ambientalment més justes segons la renda, el tipus i l'ús de l'espai o l'habitatge; 
l'increment de taxes en grans centres comercials; i les bonificacions per l'ús d'energies renovables 
o per la producció o venda de productes ecològics. 

Impulsar auditories dels deutes, de les despeses i dels comptes municipals. Impulsar auditories 
ciutadanes dels comptes i dels deutes de tots els ens i de totes les empreses municipals, així com 
de les decisions preses en la seva execució, en particular el de la Societat Municipal de l'Habitatge. 
Es faran públics els documents necessaris per valorar el detall dels comptes municipals i 
s'organitzarà la informació de manera que permeti una fàcil comprensió i tractament per part de 
la ciutadania. 

Condicionar el màxim possible la contractació, els concursos i les subvencions municipals a 
criteris socials i ambientals. Reforçant el paper de la negociació col·lectiva i dels interlocutors 
socials, establint un segell de qualitat i fixant criteris que permetin incorporar empreses 
d’Economia Social i Solidària. 

Posar en funcionament  l’Observatori de la Contractació. Per a poder fer estudis sobre la 
viabilitat de municipalització de serveis públics, avaluar i revisar les licitacions i la incorporació i el 
seguiment de clàusules socials en els plecs de condicions de les administracions. 

Cocreació de polítiques econòmiques. Avui en dia no es poden entendre les polítiques públiques 
d’una manera vertical sinó d’una manera horitzontal. És important co-elaborar mesures de 
política econòmica tenint en compte tots els stakeholders que es vegin afectats. 
Promoure la introducció d'una moneda social a escala local a Terrassa amb voluntat d’extensió a 
altres municipis de l’àrea metropolitana, com una manera de promoure el desenvolupament local, 
generant un efecte multiplicador de la riquesa generada a la ciutat, per enfortir l'economia local, 
afavorir un consum local més conscient i transformador, a més d'afavorir l'accés al crèdit i a la 
liquiditat.  

Exigir al Congrés dels Diputats i al nou govern de l’Estat la derogació de la Ley Montoro per a 
garantir l’autonomia municipal. 

3.3 Promoció i defensa dels drets laborals 

L'Ajuntament ha de vetllar perquè els seus ciutadans tinguin accés al treball, i perquè els que ho 
fan tinguin garantits els drets laborals, en particular quan es tracta de persones vinculades o 
contractades per l’Ajuntament. 

En els darrers anys, els drets laborals, han estat dels drets més penalitzats per la voràgine 
legisladora i repressiva del govern central. Ja va passar amb l'anterior govern del PSOE i la seva 
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reforma laboral; també, posteriorment, l’any 2012, amb l'aprovació de la reforma laboral del PP, 
una reforma laboral dictada per organismes internacionals per fer més “competitiva” la nostra 
economia. Aquestes mesures no han portat més que major precarietat, major inestabilitat i un 
augment de la pobresa. La reforma laboral ha trencat amb els principis de la negociació 
col·lectiva, supeditant les relacions laborals a la imparcialitat de la voluntat de l'empresari. 

Malauradament, la legislació laboral és competència del Govern central, i l’Ajuntament com a 
institució no té possibilitat de modificar aquesta legislació. Malgrat això, l'Ajuntament sí que pot, 
en les seves actuacions, en els contractes públics que firma en la gestió salarial de l’administració 
local i en la subcontractació de determinats serveis, vetllar pels seus ciutadans i els seus drets, i és 
aquí quan té la possibilitat de mitigar l'aplicació de les darreres reformes promogudes pel Govern 
central. Les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 

Establir un protocol, en la subscripció de contractes públics i la celebració de concursos, per tal 
de garantir els drets dels treballadors. Establir com a condició el respecte i el sotmetiment als 
convenis col·lectius sectorials i limitar els acords quan els convenis d'empresa siguin pitjors 
respecte als drets dels treballadors. 

Revisar els antecedents de l'empresa amb què es subcontractin serveis i, en cas que s’hagin 
aplicat ERO en els darrers anys, condicionar els contractes a la contractació de gent acomiadada o 
a la recuperació de drets, jornades i salaris dels treballadors. 

Establir contactes periòdics amb les principals indústries de la ciutat i amb empresaris i 
representants dels treballadors per vetllar per l'absència de situacions de conflictivitat laboral o 
de crisi empresarial. 

 
 

3.4 Ocupació i treball 
 
Un dels principals problemes en l’àmbit econòmic que té Terrassa és la seva alta taxa d'atur. 
Terrassa continua mantenint una taxa d'atur elevada, del 12,60% segons les dades de 
l'Observatori de Terrassa. Continua sent una taxa molt elevada, de fet som la segona ciutat amb 
més atur després de Barcelona. Aquesta és la dada d'atur registrat (que consta a les oficines del 
SOC) però també hem de pensar que hi ha moltes persones sense feina que no estan donades 
d'alta com a demandants d'ocupació i que també estan en situació d'atur, així que la situació és 
encara molt preocupant. Incentivar polítiques que fomentin la ocupació a la nostra ciutat ha de 
ser una de les prioritats de govern. Aquest problema ha causat una veritable situació 
d'emergència social a la ciutat.  

Calen mesures concretes i un veritable model de desenvolupament econòmic a escala local que 
lluiti contra l'atur, especialment el de llarga durada que suposa la meitat de l’atur total a la ciutat. 
També cal una aposta decidida des de les institucions municipals per a vetllar per les condicions 
laborals de les persones que treballin per l'Ajuntament, directament o indirectament a través 
d'empreses subcontractades. També és important millorar l’organització interna de l'Ajuntament, 
per exemple introduint més transparència als processos de mobilitat i promoció i millorant la 
comunicació entre departaments.  

Cal fer front a l’atur i precarietat laboral atenent al gran nombre de persones aturades a la ciutat, 
i a l'elevat nombre de contractació temporal, sous baixos i jornades parcials. Que requereix 
destinar recursos municipals específics per crear ocupació i de qualitat, sobretot per col·lectius 
més afectats, com els joves, majors de 45 anys i persones migrants.  

Cal atreure i col.laborar amb empreses socialment responsables: atreure i ajudar al creixement 
d'empreses que generen feines de qualitat a la nostra ciutat (com sectors industrials, tecnològics i 
de comerç just) i que l'Ajuntament en totes les seves contractacions públiques treballi amb 



 

 

 

 62 

empreses socialment responsables (que tinguin contractació de persones en risc d'exclusió, 
mesures o plans d' igualtat, respectuoses amb el medi ambient, etc).  

Terrassa ha de ser una ciutat pròspera per a tothom i no per a només uns pocs. Una ciutat que 
aposti per les empreses tecnològiques i d'alt valor afegit, amb polítiques d'ocupació per afavorir 
els treballs de qualitat i enfocada a la 4a revolució industrial. 
 
Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a ofertes de treball. Creiem que el Servei 
d'ocupació municipal pot realitzar una tasca important d'atracció, difusió i gestió de les ofertes de 
feina que es produeixen a la ciutat. El fet de poder aglutinar el màxim nombre de les ofertes de 
feina de la ciutat ha de permetre que tota la ciutadania hi pugui tenir accés, en condicions 
d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, per raó de sexe, edat o origen.   
 
Lluitar contra la precarització laboral. Creiem que des de l'Ajuntament s'han de promoure ofertes 
de treball de qualitat, lluitant contra la tendència de contractacions temporals, jornades parcials i 
davallada de sous. També establint criteris per no gestionar ofertes precàries des del Servei Local 
d'Ocupació.  
 
Fomentar la formació ocupacional i despertar les vocacions industrials entre els joves. Moltes 
de les persones que estan en recerca de feina tenen un nivell de formació baix, per això 
considerem molt important fomentar accions de formació ocupacional alineades amb les 
necessitats actuals de les empreses. Aquesta formació és un valor important per millorar 
l'ocupabilitat de les persones en recerca de feina. Com que els joves són també un col·lectiu molt 
afectat per l'atur, proposem engegar polítiques d' orientació en l'etapa de formació secundària,  
promoure les vocacions per treballar en el sector industrial i recuperar també els oficis com a 
bones sortides professionals per als joves.  
 
Potenciar els portals municipals de recerca de feina. Actualment està en funcionament el portal 
www.terrassaocupacio.cat on es publiquen les ofertes de feina que es gestionen des del Servei 
d'Ocupació Local i també el portal www.treballterrassa.cat, que aglutina totes les ofertes de feina 
i l’oferta formativa pública de la nostra ciutat. Creiem que és important potenciar aquests 
recursos per a qui hi puguin tenir accés cada cop més ciutadans.  
 
Desenvolupar programes d'ocupació adreçats a col·lectius amb més dificultats d'inserció. 
Projectes desenvolupats d'acord amb les necessitats actuals de les empreses i que suposin un 
acompanyament en el procés de recerca de feina, així com formació tècnica i competencial que 
permeti millorar la seva ocupabilitat. Programes per incrementar la presència de les dones en el 
sector industrial o dels joves en professions d'oficis són molt necessaris.  
 
Obrir un procés reflexiu amb les entitats de l'economia local (sindicats, patronals, centres 
educatius, etc.) sobre la situació actual del teixit empresarial per detectar línies de millora. La 
situació actual està marcada per una gran presència del sector serveis, que representa el 70% de 
l'activitat econòmica, que ha anat creixent en detriment del sector industrial (20%) i construcció 
(10%). Calen polítiques per fomentar l'activitat industrial, amb feines de major valor afegit i 
millors condicions laborals. També polítiques per atreure empreses que es puguin establir a la 
ciutat aportant nous llocs de treball.  
 
Establir mecanismes de suport als emprenedors i als autònoms per facilitar el seu creixement i la 
contractació de personal quan ho necessitin. Contribuirem a generar mecanismes d’organització, 
representació i defensa de les persones treballadores per compte propi. Crearem línies 
específiques d’assessorament i suport tècnic per a persones autònomes, tant per a noves 
activitats com per a la seva consolidació i continuïtat. Treballarem des dels Ajuntaments per a que 
s’impulsin, a través de l’Institut Català de Finances (ICF), línies especials de finançament per a 
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persones autònomes i microcrèdits, especialment per a projectes industrials en sectors 
mediambientals i energètics, de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials.  
Estudiarem fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar iniciatives empresarials que 
generin ocupació estable.  Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i el 
reconeixement de la condició de treballadors/es assalariats amb els drets inherents.  
 
Apostar per l'activitat econòmica basada en el coneixement obert. Terrassa ha de potenciar el 
seu àmbit urbà per a la localització d'activitat econòmica basada en el coneixement i la innovació 
oberta a la societat i les persones. Apostar i promoure la captació de talent de Start-ups que ara 
només s'instal·len a Barcelona. 
 
Increment dels serveis i equipaments per a la promoció econòmica i l'ocupació. Són necessaris 
més recursos per al servei d'ocupació local i de promoció econòmica. 
 
Creació d'una oficina de desenvolupament local per a donar suport als emprenedors. 
Promoure polítiques de formació ocupacional d'acord amb les empreses situades a la ciutat. 
 
Crear una oficina visible de foment del treball a cada barri i/o districte.  
 
Fomentar l'activitat empresarial amb la creació de vivers d'empreses, amb la cessió d'espais tant 
en espais cèntrics de la ciutat, com en polígons industrials. Acompanyament a les empreses de 
nova creació per ajudar-los en la seva consolidació i creixement. Crearem una xarxa d’espais de 
coworking, incubadores i acceleradores d’empreses, fomentant el creixement de les noves 
indústries, en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais de compartició 
d’infraestructures específiques com els fab labs, facilitant la conversió d'edificis i locals 
infrautilitzats la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en despeses (energia, 
comunicacions, atenció, etc.).  
 
Elaborar Programes formatius als equipaments municipals ""Learning regions"". 
 
 

3.5 Polígons industrials i Indústria 4.0 

La capacitat de l’economia catalana resideix, en gran mesura, en la fortalesa de les seves 
economies locals i dels vincles que s’estableixen entre elles.  

L’articulació de baix a dalt de l’activitat econòmica, partint de la comunitat (barri, poble), 
continuant pel municipi i l’entorn supramunicipal (comarca, àrea metropolitana) i arribant a 
l’escala nacional ha de ser fruit d’una planificació coherent amb l’ordenament territorial i d’acord 
amb les capacitats i aspiracions de cada territori, així com del treball coordinat de 
desenvolupament en cada escala territorial. 
 
La indústria ha de tornar a ser un motor de l’economia catalana i ha de ser capaç de generar nous 
llocs de treball. En aquest sentit, la transició a una economia més ecològica —començant per la 
transició energètica a un model 100% renovable— ha de marcar un nou cicle d’inversions.  
 
La indústria 4.0 representa un model d’activitat econòmica intensiva en coneixement. El principal 
factor de localització per aquest tipus d’activitat és la capacitat que tenen els entorns urbans per 
convertir-se en ecosistemes diversos on diferents serveis, coneixements, habilitats i sabers poden 
ser satisfets. La capacitat de satisfer la demanda de serveis auxiliars, intensius en coneixement i 
innovació, és clau per la localització industrial. En definitiva, són les persones qui actuen com a 
factor de localització. Per això, és indispensable oferir serveis i entorns urbans de qualitat: 
mobilitat, connexió, formació, espais d’intercanvi i innovació oberta a la ciutat, espais comercials 



 

 

 

 64 

especialitzats ben connectats  etc. 
 
Des de Terrassa en Comú apostarem per ajustar l’oferta formativa de la ciutat a les demandes de 
l’economia del coneixement, la recuperació de l’activitat econòmica dins la trama urbana i 
l’impuls d’espais d’innovació oberta i infraestructura estratègica especialitzada. 
 
Espai firal 4.0: Creació d’un espai firal especialitzat a la ciutat de Terrassa amb l’equipament 
tecnològic i la connexió necessària i que se situï de manera estratègica a la Regió Metropolitana 
de Barcelona.  
 
Retornar l'activitat productiva a la trama urbana, incentivant els tallers en indústria del 
coneixement i  mitjançant els instruments urbanístics i normatius necessaris que facilitin la 
localització d’aquestes activitats. 
 
Fer un inventari d'espais disponibles per acollir projectes empresarials, tant en polígons 
industrials com dins de la trama urbana. Comptar amb un registre d'espais  per posar a l'abast de 
projectes empresarials que vulguin establir-se a la ciutat. Estudiar els incentius possibles per a 
projectes innovadors, sostenibles mediambientalment, i socialment responsables. Fer un estudi 
de les condicions dels polígons industrials de la ciutat per tal d'assegurar que la qualitat dels 
serveis imprescindibles per a la indústria, com l’accés a l’energia, les comunicacions telemàtiques i 
l’accessibilitat de transport, són els adients per atreure noves indústries o per mantenir les 
existents. 

Espais i infraestructura d’innovació oberta i innovació ciutadana: Creació d’espais equipats i 
dinamitzats amb l’objectiu de promocionar i facilitar la innovació oberta mitjançant la cooperació 
público/privada/cooperativa.  
 
Modernització administració: Impulsar una estratègia de digitalització de l’ajuntament per 
afrontar amb èxit els reptes del s.XXI i acostarnos als estàndards marcats a l’horitzó 2020 per la 
UE. 

Elaborar un pla integral d'intervenció en polígons industrials. Elaborar un nou pla estratègic de 
polígons industrials. 
 
Recuperar els antics habitatges tallers per donar impuls a la petita indústria. 
 
Indústria 4.0 com a generador de noves oportunitats laborals. Pensem que s'ha d'aprofitar 
l'anomenada "Quarta revolució industrial", amb la incorporació de noves tecnologies a les 
empreses, per detectar noves oportunitats laborals i noves formacions a les que orientar a les 
persones que es troben en recerca de feina.  
 

 
3.6 Universitat,  innovació i ciutat 

 
Cal que la universitat sigui motor de canvi de la ciutat i que la universitat tingui la ciutat com a 
laboratori de polítiques valentes i de propostes innovadores. Terrassa ha d’esdevenir una ciutat 
universitària en totes les seves dimensions, cal que aquesta condició impregni el seu ADN. I per 
això ha d'incrementar de manera decidida la col·laboració entre la universitat i la ciutat.  
 
Per avançar ens cal centrar esforços en tres aspectes: posicionar la universitat i la recerca com a 
motor de canvi de les polítiques de la ciutat, donar suport a la innovació i la recerca com a motor 
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econòmic de la ciutat i repensar la ciutat com a campus universitari.  
 
L’actual model d’innovació de Terrassa es basa en grans projectes, grans empreses i té poc en 
compte la gran diversitat de grups de recerca, estudis i camps en els que la ciutat és pionera.  
Terrassa compta amb més de 1000 entitats socials i 5596 PIMEs que ocupen el 72% dels 
assalariats. L’Ajuntament de Terrassa ha de convertir-se en una administració que pensi primer en 
la cooperació entre petits. Actualment Terrassa és una de les ciutats amb més projectes europeus 
de recerca H2020. Cal aprofitar tot aquest potencial per convertir Terrassa en una ciutat 
universitària, en un laboratori d’innovació i en una ciutat que cuida els seus universitaris amb 
espais amables, serveis adequats i polítiques que els tenen en compte. Hem d’apostar per 
contribuir a generar una economia del coneixement, de la cooperació, del treball en xarxa, que 
permeti avançar cap a la transició energètica, promovent un teixit econòmic i productiu, que 
permeti generar noves ocupacions, amb major cohesió social, amb treballs més estables, amb 
millor qualificació i professionalització i més ben remunerats. Una economia amb vocació de 
transformació social que promogui les diferents formes d’economia social, de cooperativisme i 
d’innovació social. En aquest sentit proposem: 
 
Dissenyar un oferta cultural, esportiva i d’oci dirigida a la comunitat universitària que permeti, 
per una banda, diversificar els públics de l’oferta ja existent a la ciutat i, per altra banda, 
incrementar el sentiment de pertinença a la ciutat. 
 
Crear la “Casa de l’estudiant” que esdevindrà una oficina d’atenció als estudiants que permeti a 
les associacions d’estudiants compartir espais, inquietuds, actes i serveis. Buscar locals per a 
l’associacionisme estudiantil i per a que els projectes no hagin de pagar lloguers de locals per a 
fabricar els seus prototips. 
 
Promoure un carnet d‘estudiant que unifiqui les ofertes de la ciutat i permeti l’accés als serveis 
de la ciutat com ara biblioteques o aules d’estudi. Proporcionar ofertes d’habitatge per estudiants 
a la ciutat i estudiar la creació d’una residència d’estudiants municipal. 
 
Realitzar un inventari dels grups de recerca o de docència de les universitats que hi ha a la ciutat 
i promoure la participació en els diferents consells o comissions de l’ajuntament, i en especial les 
de mobilitat, medi ambient, promoció econòmica, salut.  
 
Crear un programa per tal de retenir els estudiants a la ciutat una vegada finalitzen els estudis 
mitjançant l’acompanyament en els projectes i l’oferta d’espais assequibles i serveis comuns. 
 
Obrir una Oficina de Promoció Europea a la ciutat de Terrassa que contingui l’Oficina de 
projectes europeus i el Punt d’informació de Beques i Ajuts Europeus amb l’objectiu 
d’incrementar el nombre de projectes i actors que hi participen,  augmentar l’impacte de les 
accions a la ciutat, i oferir mecanismes de cooperació entre els agents de la ciutat per la 
presentació conjunta d’aquest tipus de projectes. 
 
Oferir un servei transversal d’acompanyament a cooperatives, empreses socials, associacions, 
centres de recerca i PIMES terrassenques en totes les fases dels projectes europeus: des de la 
identificació de la convocatòria, la creació de consorci i l’elaboració de la proposta fins a l’execució 
del projecte. 
 
Realitzar un treball de ciutat per a la identificació de projectes dirigits o en els que hi participen 
ens locals per tal de millorar l’impacte, la qualitat i incrementar les organitzacions i empreses 
socials terrassenques que formen part dels consorcis. L’objectiu ha de ser comptar amb una bossa 
de projectes de gran qualitat i impacte per la ciutat. La identificació comptarà amb dues fases: la 
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primera d’identificació i formulació de prioritats a través dels agents de ciutat i la segona de 
concurs públic per a que les entitats i empreses que ho desitgin puguin formar part de les entitats 
beneficiaries.   
 
Donar suport al postgrau de gent gran com a estratègia de ciutat. 
 
Propostes per feminitzar la tecnologia: oferir cursos d’estiu o visites a la UPC per a nenes i nens. 
Elaborar un programa i donar suport al programa dona UPC per a promoure que les noies escullin 
el batxillerat tecnològic. 
 
Promoure l’estalvi energètic a través dels coneixements i capacitats amb els que compten les 
universitats de Terrassa a través d’accions de sensibilització, conferències i cursos a la ciutadania.  
 
Proposar una tarja de transport públic per a joves T3 més econòmica per tal de facilitar al jovent 
que estudia a Terrassa la mobilitat sostenible. 
 
Realitzar una cohort per tal de conèixer l’estat de salut de la població de Terrassa i les 
desigualtats associades. 
 
Promoure la relació entre les diferents escoles universitàries i els centres de secundària de la 
ciutat. Dinamitzar el Consell Universitari com a instrument de relació i participació entre el món 
universitari i el ciutadà, perquè s’assoleixi plenament la funció social de la universitat. 
 
Reforçar el concepte de campus universitari a Terrassa elaborant el mapa de necessitats dels 
estudiants, per apropar l’oferta a les necessitats reals dels universitaris, i potenciant la ubicació de 
serveis i millora de les infraestructures. 
 
Elaborar un programa municipal específic per millorar la relació i el coneixement de la ciutat dels 
milers d’estudiants que passen pel campus de Terrassa. 
 
Establir criteris per tal de que la concessió de premis i ajuts que ofereix la ciutat en universitats, 
innovació i recerca sigui paritària. 
 
La creació com a font de producció. Pensar en els creadors com a productors i emprenedors i en 
aquest sentit oferir espais per crear i possibles espais de coworking per afavorir les sinergies amb 
altres actors i tenir veritables laboratoris de creació a la ciutat. 
 
L'Ajuntament hauria de dotar infraestructures per a empreses i emprenedors en l'àmbit de la 
innovació oberta, la innovació social i el coneixement obert. 
 
Potenciar la relació entre el món productiu de Terrassa i la universitat. La universitat és un actiu 
fonamental de la ciutat, en la formació, en la creació de capacitats i també en la recerca, en la 
innovació i en la generació d’idees. És una font fonamental de coneixement per inspirar canvis en 
la creació de teixit productiu i en la modernització i adaptació d'allò que existeix en la direcció de 
l’economia circular. 

 
Potenciar la relació entre els processos de canvi en els espais urbans i la universitat. Aquesta 
relació és fonamental en la generació d’informació i diagnosi, en la planificació, en el 
desenvolupament de projectes i en l’avaluació de resultats. Els processos de reconversió urbana 
orientada a la construcció de ciutats resilients, basades en la relocalització de l’energia, de la 
producció i el consum de proximitat, dels edificis passius i del residu zero, requereix la universitat 
com a motor principal. 
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Reforçarem en la universitat una recerca aplicada i una formació lligades als processos de 
transformació de la ciutat, de l’emprenedoria i de la creació d’oportunitats de treball. En 
definitiva, al servei del bé comú. 

 

 

3.7 Impuls i promoció de la Formació Professional a la ciutat 

 
La Formació Professional ha de ser el pilar fonamental per millorar la qualificació de la població 
activa, amb l’objectiu de garantir el principi d’igualtat d’oportunitats. Les polítiques formatives 
han de garantir l’accés a la formació professional al llarg de la vida i han de permetre també el 
nostre enriquiment i creixement com a persones. Aquest objectiu requereix un disseny i una 
execució amb la participació dels agents socials, orientats a una acció integral per a la formació i 
l’ocupació, cuidant la relació ocupació–educació i la transició entre escola i treball.  
 
Desenvoluparem programes de suport a les transicions formatives (de l’ESO a la  
postobligatòria, o al món laboral). Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent. 
Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Programarem i realitzarem la formació 
ocupacional diversificada i contínua tenint en compte la incorporació al mercat de treball de 
dones de totes les edats, particularment aquelles amb baixa qualificació i edats amb major 
dificultats d’inserció al mercat laboral. Promocionarem els programes de formació i treball 
(escoles tallers, tallers ocupacionals, cases d’ofici).  
 
Dotar al Consell de la Formació Professional de Terrassa dels mitjans humans i materials 
necessaris per desenvolupar la seva tasca de promoció, coordinació i elaborar i desenvolupar 
projectes, en especial per facilitar la internalització de la Formació Professional de Terrassa amb la 
participació activa del consell el la recerca de partners europeus.  
 
Promoure una fira de la Formació Professional com un espai per visibilitzar aquesta formació i 
per aproximar als ciutadans l’oferta actualitzada a la ciutat. 
 
Potenciar l’orientació sobre els estudis de la Formació Professional als joves. 
 
Promoure suficients programes professionalitzadors, de transició al món laboral, per cobrir les 
necessitats dels joves que no acreditin la ESO, per tal que recuperin les seves possibilitats 
formatives posteriorment. 
 
 

3.8 Impuls al petit comerç i el teixit comercial 
 
La proliferació de grans superfícies comercials a la ciutat ha deteriorat el teixit comercial de 
proximitat. Els grans centres comercials o grans supermercats presenten greus contradiccions 
amb els objectius de mobilitat establerts a Pla de Mobilitat Urbana (2015-2020) que pretén 
prioritzar la mobilitat sostenible. És obvi que l’abús d’aquest tipus de comerç accentuarà encara 
més els problemes de desertització comercial existent a molts dels barris de la ciutat. I per tant, 
incrementarà la seva dependència amb altres territoris i la necessitat de desplaçar-se grans 
distàncies per realitzar les compres quotidianes.  
 
Tenim barris que estan perdent o ja han perdut tot el seu comerç, en els que existeix una gran 
quantitat de locals en planta baixa buits que accentuen un paisatge decadent, de pessimisme i 
inseguretat. En aquest sentit és absurd i perjudicial per tots aquest barris continuar acceptant 
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l’obertura de més superfícies comercials a la ciutat. Si volem una Terrassa cohesionada, amb 
barris diferents però equilibrats, amb diversitat d’activitats urbanes, i amb capacitat per generar 
teixit social i oportunitats econòmiques, cal arremangar-se i treballar en favor del comerç de 
proximitat. I no només del que ja existeix, que també, si no del que no existeix i que d’existir 
podria contribuir a millorar tots els barris de la ciutat i a mig termini construir una Terrassa millor 
per a tothom. 
 
Fomentar el comerç i el turisme sostenibles i de proximitat, ja que constitueixen factors 
importants per a la reactivació econòmica, la creació d’ocupació i la cohesió social amb criteris de 
responsabilitat social. Cal estimular i facilitar una major presència dels productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just en la xarxa d’oferta comercial (mercats municipals i xarxa convencional), 
de restauració, cultural i creativa de la ciutat. 

Definir àrees i accions prioritàries per l’impuls del petit comerç. Elaborar els estudis i les accions 
corresponent per delimitar les “àrees prioritàries de foment del petit comerç ”, en les que cal 
fomentar de manera prioritària el comerç de proximitat i determinar quines són les “activitats 
comercials prioritàries”. Constituir una “borsa de locals accessibles” en les àrees prioritàries, 
mitjançant la interlocució amb els propietaris i el consens de les condicions econòmiques i 
temporalitat, entre d’altres, que permetin facilitar les condicions d’accessibilitat. Assessorar i 
acompanyar a les iniciatives comercials interessades en el projecte. Gestionar una línia d’ajudes 
econòmiques per a les iniciatives comercials que vulguin establir-se en alguna de les àrees 
prioritàries i estiguin vinculades a les activitats comercials prioritàries. 

3.9 Consum de proximitat i sobirania alimentària. Per una ciutat fèrtil i 
saludable  

Tal com es deia a la “Declaració per la qualitat del paisatge i dels espais naturals i agraris de 
Terrassa”, cal aturar i revertir els processos de degradació i abandonament dels espais naturals i 
agraris de l'entorn urbà, desenvolupar una cultura del territori i del paisatge que mantingui i 
potenciï els valors ecològics, històrics, estètics, socials i productius, aprenent del llegat del passat i 
pensant en un futur viable i sostenible. Tot garantint la funcionalitat dels connectors ecològics 
territorials i evitant la pèrdua de biodiversitat i la degradació de la nostra fauna i la nostra flora. 

Però volem també una ciutat fèrtil i saludable com a viver de producció primària, que sap 
aprofitar les oportunitats laborals, socials i ambientals, associades a la producció, la distribució i el 
consum d’aliments sans, ecològics i de proximitat. Per fer això és necessari relocalitzar la 
producció d’aliments i desplaçar els fluxos globals d’abastiment de productes cap a circuits curts 
de comercialització i distribució, promovent una cultura de la sobirania alimentària a partir de la 
cultura del consum de proximitat.  

Es tracta d’obrir portes a un nou model que redueixi al mínim els intermediaris, que sigui intensiu 
pel que fa als llocs de treball, i que fixi la renda a escala local, en contraposició al sistema 
alimentari agroindustrial, caracteritzat per ser global, deslocalitzat, intensiu en el consum 
d’energia, amb una forta base industrial i amb greus impactes pel medi ambient i els recursos. Les 
nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 

Promoure la producció, el processament, la distribució, la comercialització i el consum 
d'aliments de proximitat i ecològics. Ajudar als productors, les cooperatives de producció i a les 
cooperatives de consum, i potenciar la presència d'aquests productes als mercats municipals, les 
agrobotigues especialitzades, els mercats estables, els mercats estacionals, les fires artesanes i de 
productes ecològics i de proximitat, així com els mercats col·laboratius i d’intercanvi. 

Promoure mesures de formació en relació a la producció agroecològica. Com per exemple, la 
creació d’una unitat de promoció de l’ocupació agrícola vinculada a Foment de Terrassa SA, 
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mòduls formatius entre l’alumnat de Formació Professional “Hosteleria i Turisme”, grau mitjà 
“Tècnic/a en producció agroecològica” i escoles taller. Així com intervencions educatives a les 
escoles verdes. 

Enfortir la compra pública alimentària de proximitat, agroecològica i de comerç just en la 
restauració col·lectiva, a partir, per exemple, de la introducció de criteris o codis ètics d’aquestes 
característiques en els plecs de condicions de les adjudicacions. 

Facilitar la incorporació de les dones i els joves al sector agrícola, mitjançant plans formatius, 
prioritzant el seu accés a la terra i als recursos productius. 

Promoure els circuits curts de comercialització d'aliments, que facin possible articular noves 
aliances entre l’àmbit del consum i el de la producció, el món urbà i el rural, per tal de garantir 
una alimentació suficient, sana, lligada al medi ambient, a les pròpies tradicions culturals i als 
mercats locals. 

Promoure la cultura del reconeixement a la funció social del sector primari, i en particular dels 
agricultors i les agricultores, en el desenvolupament de funcions econòmiques, ambientals i 
socials dels espais agraris periurbans, de proveïment d’aliments i serveis ambientals, de custòdia 
del territori i de protecció de la biodiversitat. 

Desenvolupar una cultura del territori i del paisatge, del bé comú i del treball col·laboratiu,  que 
mantingui i potenciï els seus valors ecològics, històrics, estètics, socials i productius, aprenent del 
llegat del passat i pensant en un futur viable i sostenible. 

Estudiar la creació d’un Consell Municipal Agroalimentari. Com espai de participació i interacció 
de l’administració, la societat civil i els actors interessats, on es desenvolupi la informació i el 
coneixement, es defineixin les estratègies i les propostes per al municipi i es vetlli pel seu 
acompliment. 

Impulsar horts d’autoconsum i jardins alimentaris en solars, parcs, escoles i jardins del municipi, 
amb dotació d’infraestructures municipals, i gestionats per col·lectius veïnals, cooperatives, 
entitats o particulars. Prioritzant l’accés a aquests de les persones amb més dificultats i destacant 
els aspectes educatius i culturals. 

Posar en marxa línies de finançament, subvencions públiques i desgravacions fiscals per donar 
suport a iniciatives de producció, comercialització i utilització de productes ecològics de 
proximitat. 

Crear bancs de terra per posar en contacte els propietaris de finques potencialment productives i 
les persones interessades en la producció hortícola que no disposen de terra, incloent-hi, en 
primer lloc, els espais municipals no utilitzats. 

Impulsar o donar suport a bancs i fires d’intercanvi de llavors, així com a acords amb centres 
universitaris i d’investigació per a la conservació de la diversitat genètica associada a l’agricultura i 
a la ramaderia. 

Posar en marxa campanyes informatives sobre productes locals agroecològics i de sensibilització 
per millorar el coneixement dels canals de comercialització i incentivar així el consum. 

Promoure un bon ús de l’aigua a través de l’assessorament, la formació i les ajudes públiques que 
permetin millorar els sistemes de reg i l’aprofitament d’aquest recurs, amb l’objectiu d’aconseguir 
un ús més eficient i adequat a les característiques del territori, i conservant les infraestructures 
tradicionals. 

Promoure les cooperatives de consum ecològic que treballin amb productors de proximitat 

Creació d'un òrgan de participació i gestió de l'Anella Verda que fomenti i garanteixi la 
coresponsabilitat entre tots els àmbits ciutadans. 
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Crear distintius locals de certificació de comerç de producte de proximitat o ecològic. Així com 
de contribució especial al bé comú, de significació històrica i de defensa de la diversitat i la 
personalitat comercial de la ciutat, de contribució a la millora de la qualitat de l'espai públic i a la 
dinamització de la vida social i cultural del municipi. 
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4. UNA CIUTAT FEMINISTA 

 
 

Les polítiques feministes i LGTBi+ són un dels principals reptes de les ciutats davant l’onada 
feminista que es viu en els carrers i la recuperación de discursos d’odi i masclistes per una part de 
l’espectre polític de la dreta. En aquests darrers anys de mandat, els moviments feminismes han 
omplert repetidament les places i carrers de la nostra ciutat amb xerrades, debats, talls, marxes, 
taules i manifestacions. Però també hem vist com els discursos obertament masclistes i de 
denegació del patriarcat i les violències de gènere retornaven a l’esfera política. A Terrassa en 
Comú tenim clar quin és el nostre paper i creiem fermament que les institucions han 
d’acompanyar aquesta revolució feminista i LGTBi+ amb canvis profunds dins i fora de la institució 
i en les polítiques efectives que canviïn la vida de les dones i persones i LGTBi+  a la ciutat. 
 
Terrassa es va declarar el 2016 Ciutat Feminista, però la declaració no ha anat acompanyada de 
canvis en les polítiques municipals. Cal que la justícia de gènere i LGTBI+ sigui una prioritat 
transversal del conjunt de les polítiques públiques. Però no només això, sinó que ha de superar la 
fase declarativa per iniciar un moment real de canvi de les institucions per a que les seves 
polítiques no ens discriminin, ens beneficiïn a totes, tinguin en compte la nostra diversitat i en 
visibilitzin. 
 
Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible, que l’estructura organitzativa de les 
polítiques de gènere sigui reforçada i més enllà de gestionar determinats serveis específics sigui 
un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per incorporar 
la perspectiva de gènere. També cal garantir la distribució de la despesa pública de forma 
equitativa mitjançant la integració de pressupostos amb perspectiva de gènere en la totalitat del 
pressupost i la comptabilització del treball no remunerat a l’hora de planificar la política 
econòmica per tal d’incorporar el treball reproductiu i valoritzar les cures.  Cal desplegar un pla 
d’abordatge integral de les violències masclistes amb recursos, dotació pressupostària i serveis 
per a la formació, prevenció, detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació.  Garantir una 
dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei.  
 
Per acompanyar el canvi de les polítiques que la ciutadania demanda, cal una aposta clara per la 
cogeneració de polítiques públiques amb els grups de dones, feministes i LGTBI+ de la ciutat. 
 

  
4.1 Per una institució feminista 

 
La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques 
públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible, que l’estructura organitzativa 
de les polítiques de gènere sigui reforçada i més enllà de gestionar determinats serveis específics 
sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per 
incorporar la perspectiva de gènere: formant al personal de l’Ajuntament, establint referents en 
totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent 
pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent clàusules d’igualtat en 
contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, fent-ne seguiment i establint 
mecanismes de sanció en cas d’incompliment. 
  
Integrar la regidoria de feminismes i LGBTI+ a l’alcaldia la qual cosa garantirà la transversalitat a 
totes les regidories de l’Ajuntament i organismes i empreses dependents. Cal situar aquestes 
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polítiques a Alcaldia per tal que tinguin suficient suport polític, una visió general de les actuacions 
municipals i la capacitat per coordinar el treball intersectorial i transversal. 

Incorporar clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere en les contractacions públiques i 
vetllar per l’equiparació salarial i per salaris dignes en sectors feminitzats. Eventualment, 
estudiarem la municipalització de les concessions més feminitzades si s’hi detecta precarització i 
fomentarem que la contractació i les concessions de l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació 
per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més 
dificultats del col·lectiu LGBTI+ així com l’ocupació de dones racialitzades i/o llegides en clau 
religiosa. 

Impulsar l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota l’estructura municipal, 
incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores. 

Impulsar una participació ciutadana paritària en totes les esferes de presa de decisions 
públiques, a través de les noves tecnologies i a l’abast de tothom que trenqui amb les dinàmiques 
presencialistes de burocratització, professionalització i mercantilització de la participació. Cal 
garantir una representació i participació paritària de les dones a totes les esferes formals i 
informals de gestió de l’administració municipal. 

Elaborar un pla estratègic d’actuació integral local per a la justícia de gènere actualitzat i amb 
propostes transformadores, establint  les línies i prioritats que es promouran a partir d’una 
metodologia participativa amb col·lectius feministes i ciutadania, que realitzi una diagnosi, situï 
les línies estratègiques i mesures, les implementi i coordini i  realitzi una avaluació continuada. En 
línies estratègiques per a la prevenció primària (visibilització i comunicació; informació i treball en 
xarxa; conscienciació i implicació), línies estratègiques per eixos d’intervenció 
(educació/coeducació; salut; serveis socials; urbanisme i transport; seguretat i justícia; laboral; 
esport, oci i cultura) i línies estratègiques transversals (formació a professionals; investigació; 
avaluació continuada). 

Donar impuls i dotar de pressupost el Pla local LGBTI+ a través d’un procés participatiu i obert a 
la ciutadania així com el desplegament de la llei contra la LGBTIfòbia,  per fomentar la visibilització 
(commemoracions, tot tipus de documentació), formació a professionals, persecució de la 
discriminació, promoció de la salut (campanyes de prevenció, no-discriminació i 
despatologització), inclusió de la perspectiva LGBTI+ en els plans municipals (infància, gent gran, 
salut, etc) i el suport a la creació d’entitats. 

Revisar la situació laboral del personal de l’Administració local per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats, revertir situacions d’escletxa laboral dona-home, eliminar la precarietat sobre els 
models de contractació, revisar les polítiques de conciliació i els abusos en les jornades laborals 
flexibles, i enfortir les polítiques per evitar l’assetjament sexual. 

Assolir l’1% del pressupost municipal amb perspectiva de gènere com a instrument clau per al 
canvi institucional i per aconseguir un bon govern feminista. 

Crear un Observatori d’Equitat de Gènere, que coordini i vetlli de manera  permanent per a que 
les polítiques que fan les diverses regidories i àrees tinguin perspectiva de gènere. Cal aglutinar 
esforços, racionalitzar els recursos i potenciar la seva capacitat per a millorar la gestió de totes les 
polítiques feministes. 

Garantir la presència equilibrada d’homes i dones en els càrrecs de lliure designació i en tots els 
consells i comissions per tal de consolidar la paritat en tots els nivells organitzatius, llocs de 
decisió, premis i distincions de l’organització de l’Ajuntament i dels districtes. 
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Oferir formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal municipal i al 
personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a l’Ajuntament, amb mesures de 
seguiment de l’impacte d’aquesta formació. 

Adequar l’Administració a la diversitat actual de models familiars flexibilitzant els requisits i 
integrant definicions de família més amplis i diversos. Garantir que la normativa municipal relativa 
als drets humans i els plans i programes estratègics incorporin la perspectiva de gènere i la 
diversitat LGTBI+. 

Oferir eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i 
assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posar a disposició una persona de referència a cada àrea. 

Vetllar per a que el llibre d’estil amb perspectiva de gènere sigui utilitzat  per totes les àrees de 
l’ajuntament i incloguin la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en la comunicació interna i 
externa. Cal utilitzar el llenguatge de manera inclusiva i tenir en compte les persones trans i no 
binàries i la diversitat de models de família en formularis i documents. Vetllar per un ús inclusiu i 
respectuós del llenguatge i les imatges als mitjans de comunicació públics i a internet que eviti el 
sexisme, els estereotips, l’estigma, el binarisme de gènere i les expressions LGTBIfòbiques. 

Ens comprometem a adoptar les mesures proposades per l’Associació LGTBI Terrassa. Terrassa 
en comú es compromet  a: no negociar ni arribar a acord amb partits LGTBifòbics i contraris als 
drets humans, pressionar perquè la Generalitat doti de recursos suficients el SAI DASIG i aportar 
els recursos necessaris per respondre a les demandes de la ciutat, no fer declaracions 
LTBifòbiques i apartar del grup la persona que les faci, tenir almenys una persona LGTBI+ a la llista 
electoral, tenir perspectiva interseccional i feminista en totes les polítiques, unificar els serveis 
LGTBIQ i de polítiques de gènere, crear una casa dels feminismes i LGTBIQ, celebrar 
esdeveniments en defensa dels drets LGTBIQ, realitzar formació interna, seguirem instant a la 
Generalitat perquè redacti el reglament de la llei 11/2014 i que la doti pressupostàriament i 
l’aplicarem en l’àmbit municipal. 

  
4.2 Uns pressupostos feministes  
 
Es realitzaran pressupostos amb perspectiva de gènere com a eina política-econòmica  no només 
en termes d’equitat i eficiència pressupostària, sinó també en l’assoliment de millors nivells de 
vida per a tota la ciutadania. Durant aquest mandat s’ha iniciat la inclusió de la perspectiva de 
gènere en els pressupostos municipals. No obstant, aquesta mesura queda circumscrita només a 
l’avaluació de certs programes i no ha comportat el disseny de polítiques específiques per la 
reducció de les desigualtats. Analitzar i definir els pressupostos posant en primer terme el seu 
impacte en la vida de les persones i establint la relació entre els recursos i les mesures que es 
volen dur a terme és un pas fonamental per fer més transparent la pràctica governamental i 
afavorir/promoure la participació directa de la ciutadania en la gestió a les institucions.  

Garantir la distribució de la despesa pública de forma equitativa que implica recollir els 
indicadors pressupostaris d’ingressos i despeses desagregats per sexe; visibilitzar les persones a 
les quals va destinada la despesa pública i incorporar el criteri de gènere en l’assignació dels 
recursos públics; comptabilitzar el treball no remunerat a l’hora de planificar la política 
econòmica; incorporar el treball reproductiu a les estadístiques oficials; garantir la segregació de 
les dades per sexe, així com d’altres indicadors que puguin ser necessaris, garantir la participació 
dels col·lectius de dones i feministes en l’elaboració dels pressupostos, i garantir la transparència i 
la rendició de comptes. Caldrà establir a principi de mandat les ràtios d’inversió directe i indirecte 
que es volen assolir al llarg de la legislatura. 
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Incrementar el pressupost per a les polítiques de justícia de gènere i LGTBI+ recuperant la 
inversió pública, per revertir les retallades que les polítiques d’austeritat i deute han tingut sobre 
les diferents àrees públiques relatives a la sostenibilitat de la vida com serien serveis socials, 
sanitat, educació i atenció a la infància; i a més, aquelles que tenen un impacte directe en el 
desenvolupament de la vida com la llibertat de moviments i la seguretat, amb un vincle directe 
amb l’organització de l’espai públic, la proliferació de zones verdes, la il·luminació dels carrers i 
places, etc. Així com promoure l’esport i la cultura produïda per dones i del col·lectiu LGTBI+ per 
via de la contractació preferent o per via subvenció. 

  
 

4.3 Reconeixement i visibilitat 
  
L’apoderament de les dones i dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per a l’eliminació de les 
desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb el poder i exercir el lideratge 
en tots els àmbits, social, polític i econòmic, per transformar la societat i erradicar el patriarcat. 

Impulsar una Casa dels Feminismes (el nom es buscarà a través d’un procés de consulta) en un 
espai emblemàtic de la ciutat amb un esperit inclusiu i de generació de sororitat, consensos i 
lluites compartides entre els moviments feministes. Aquest equipament haurà de  comptar amb 
un espai on les entitats de dones i col·lectius feministes puguin tenir les seves seus, es puguin 
realitzar actes i cicles sobre feminismes, s’ofereixi informació i esdevingui un punt de trobada de 
les dones organitzades de la ciutat. 

Impulsar la creació d’un Centre LGBTI+, per tal de comptar amb un espai públic a la ciutat o 
territori on assegurar serveis d’acompanyament, informació i assessorament sobre el fet LGBTI+, 
així com un centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les 
entitats i del conjunt de la ciutadania. Alhora el Centre serà també un espai de socialització, 
visibilització i normalització. 

Iniciar un procés d’obertura i democratització de la Comisió 8 de Març, on es realitzarà una tasca 
activa per aconseguir la participació de totes les sensibilitats del moviments de dones i feministes 
del municipi. 

Dotar al Consell Municipal d’Igualtat dels recursos necessaris per d’esdevenir un òrgan consultiu 
de les polítiques públiques municipals amb mecanismes participatius que fomentin el consens, la 
presa de decisions informades i facilitin la participació: promovent optimitzant reunions i horaris, 
amb espais de cures infantils i facilitant la participació per via de les noves tecnologies. Per 
aconseguir-ho, es renovarà el Reglament del Consell Municipal per la Igualtat amb el consens dels 
moviments feministes i LGTBQ+ de la ciutat (el consistori compta amb un Consell Municipal 
d’Igualtat que s’ha reunit en comptades ocasions en el darrer mandat i que pràcticament no té 
activitat)  

Promoure que el Consell LGBTI+ d'àmbit municipal esdevingui accessible, participatiu, 
convertint-lo en l’espai consultiu i de seguiment de l’execució del Pla Local LGTBI+, entre d’altres 
accions. Per dinamitzar i incentivar la participació del moviment LGBTI+ en el disseny i l’aplicació 
de les polítiques municipals per a la diversitat i la promoció de polítiques públiques transversals 
en totes les àrees del govern. 

Promoure la confecció d’un mapa interactiu de les associacions, col·lectius i entitats de dones, 
feministes i LGBTI+ del municipi per tal d’identificar i visibilitzar les xarxes organitzades; conèixer 
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l’abast i interessos participatius, conjuntament amb les seves aliances i potencials aliances; i 
concretar els principals àmbits d’interès de treball i les possibles agendes comunes amb 
l’Ajuntament. La voluntat d’aquest mapa passarà per convertir-se en una eina per l’Ajuntament i 
per les organitzacions del municipi per facilitar el treball en xarxa i construir espais comuns de 
reflexió i intercanvi. 

Fomentar l’estudi anual de la participació de dones, col·lectius feministes i LGBTI+ en els espais 
de govern municipal a través de la diagnosi dels indicadors: índex de paritat de Clara, lectura 
crítica de la paritat en funció de les dones que participen en els espais de presa de decisions 
polítiques d’acord en 5 nivell de diagnosi (espai masculinitzat, paritat precària, paritat fràgil, 
paritat òptima i espai feminitzat); i l'empremta Marçal, com a indicador de la qualitat 
participativa que genera una puntuació del 1 al 6 al voltant de diversos àmbits considerats 
indispensables per valorar, positiva o negativament (seguretat, autonomia, popularitat, valoració i 
competències, satisfacció i estimulació, i xarxes de relacions i cures), l’experiència de la 
participació. 

Treballar per a que el 8M sigui un dia de visibilització, suport a les entitats, manifestació, amb 
actes de tipus més polític, no purament de celebració i per descomptat fugint dels estereotips. 

Reforçar i dotar de major pressupost les línies de subvencions específiques adreçades a  entitats 
i col·lectius feministes i LGBTI+ del municipi i projectes entorn de la justícia de gènere i la 
diversitat LGTBI+. 

Impulsarem la visibilització dels models de diversitat LGBTI+, en especial persones transsexuals i 
transgènere, en esdeveniments en defensa dels drets LGTBI+, als mitjans de comunicació públics 
municipals i també en les campanyes de difusió de festes i esdeveniments del municipi. 

  
 

4.4 Vides lliures de violències 
  

Crear un observatori de l’equitat de Gènere a la ciutat, actualitzar els protocols i circuits de 
violències masclistes. Desplegar un pla d’abordatge integral de les violències masclistes amb 
recursos i serveis per a la formació, prevenció, detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació.  
Garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar l’eficàcia de les mesures integrals 
regulades per llei.  Amb un model d’abordatge de les violències sexuals en espais públics i 
garantint l’accés als serveis de totes les dones: amb diversitat funcional, dones joves, dones caps 
de famílies monomarentals, dones transsexuals, dones migrants... Promoure la participació dels 
grups de dones i feministes en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques en violències 
masclistes. Valorar els serveis d’atenció a les violències sexuals, actualitzant pràctiques i protocols 
i ampliació pressupostària dels SIADs (Serveis d’informació i atenció a les dones). 
  
Exercir l’acusació penal en casos especialment greus de violències masclistes o LGTBIfòbia, 
respectant sempre les decisions de les persones afectades. 
 
Realitzar un Pla Municipal de Prevenció de les violències masclistes impulsant programes 
d’educació afectivosexuals, foment de masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0. 
 
Treballar per fer del 25N una data fonamental. Caldrà generar actes de commemoració, 
sensibilització. Procurar que aquests actes puguin tenir un contingut de caire polític, preventiu, 
sensibilitzador sobre la problemàtica. 

-    
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Elaborar un pla de prevenció, seguiment i assessorament específic per a dones joves i 
adolescents en situació de violència masclista tenint en compte les especificitats de la gent jove i 
la violència que es produeix a les xarxes socials. Caldrà assegurar que s'adreci tant a noies joves 
com a dones majors d'edat, i que posi a l'abast assessorament jurídic (tant pel que fa a dret de 
família, dret civil, violència de gènere o estrangeria), acompanyament psicològic i atenció en casos 
de discriminació o violència de gènere. 

 
Incidir de forma específica en la formació al professorat, en perspectiva de gènere i diversitat 
LGTBI+. Cal fugir d’una postura higienista i aprofundir en una autèntica educació afectivosexual . 
 
Implementar un Pla territorial de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual que garanteixi la correcta coordinació i derivació de casos, així com la 
col·laboració amb les entitats que treballen en la defensa dels drets humans de les dones i a les 
que en presten assistència. 
 
Implementar de manera efectiva la Llei contra la LGBTIfòbia. Desplegar el servei d’atenció 
integral i donar-lo a conèixer a tots els barris. I assegurar l’accés als serveis d’assessorament i 
acompanyament contra la LGBTIfòbia a les persones menors d’edat de manera autònoma, 
anònima i segura. Vetllar per una atenció trans als espais de salut llunyana a la patologització i en 
la ciutat de Terrassa. 
 
Creació de cases “refugi” per a persones LGBTI+ que han estat expulsades de la seva família per 
aquest fet, o polítiques actives per poder donar resposta a aquestes situacions amb rapidesa i 
eficiència. 
  

  
4.5 Cultura i memòria feminista i LGTBI 
  
La història de les dones de Terrassa, la seva creació cultural, l’activisme feminista i la lluita LGTBI 
són un patrimoni cultural fonamental de la ciutat, que ha de ser reconegut i visible. La perspectiva 
de gènere ha de ser incorporada com a eix central de la història i la política cultural. 
Hem de revertir la bretxa de gènere en l’ocupació de les dones en el sector cultural, en les 
programacions culturals a la ciutat, i fomentar la creació artística i de pensament de les dones. 
Malgrat que les dones són les principals consumidores de cultura i representen una clara majoria 
de l’alumnat matriculat en estudis superiors relacionats amb el món cultural, la seva participació 
en el món laboral en aquest sector és inferior a la mitjana d’ocupació femenina i reduïda en els 
llocs de responsabilitat i direcció. 
Durant aquests darrers quatre anys s’han dut a terme nombroses iniciatives i, per continuar la 
tasca, proposem: 
  
Arribar a una programació pública paritària i transversalitzar la perspectiva de gènere a tota la 
programació pública de la ciutat (museus, espais d’arts escèniques, fàbriques de creació, 
biblioteques, centres cívics). 
 
Proposar als festivals de música de la ciutat que mesurin les desigualtats de gènere i prenguin 
mesures per la seva reducció. 
 
Incloure mesures per la reducció de les desigualtats de gènere com a criteri de valoració en els 
formularis de subvencions de l’ajuntament en l’àmbit de la cultura. 
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Fomentar que a les biblioteques públiques de la ciutat comptin amb un apartat o espai de 
materials feministes i LGTBI+. I treure documentació clarament masclista o LGTBIfòbia. 

Impulsar mesures per a la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme i del 
col·lectiu LGBTI+ i donar suport a aquelles que ja s’estan portant a terme per les associacions del 
municipi.  

 
Promocionar uns premis dedicats a les dones músiques amb la col·laboració de les entitats 
formadores (Conservatori de Música, el CEM, Aula de música de Terrassa, ESMUT, etc) i 
programadores (JJMM Festival Jazz, Cases de la Música, regidoria de cultura, etc). 

 
Proposar un programa de foment de la creació artística i el pensament de les dones (residències 
beques, premis). Elaborar una diagnosi sobre la situació laboral de les dones al sector cultural i les 
discriminacions específiques que impedeixen que les creadores arribin a llocs de direcció. 
  
 

4.6 Fer dels centres educatius espais feministes 

 
Una profunda transformació educativa ja no es pot imaginar sense els valors del feminisme al 
centre educatiu, perquè suposen una convivència basada en la igualtat d’oportunitats i la justícia 
de gènere. És necessari oferir al professorat formació sobre els principis de la coeducació, la 
interculturalitat i les estratègies de pensament crític. Tot plegat, per convertir en  espais de 
llibertat i no discriminació, des del bressol fins a tots els centres , on infants i joves puguin crear i 
comunicar les seves idees, donant resposta a les problemàtiques reals que els envolten i els 
interpel·len. 
Per seguir avançant en els valors del feminisme proposem: 
 
Impulsar la creació del Consell de la Coeducació. L’objectiu d’aquest és crear un espai on 
reflexionar i repensar les oportunitats educatives en clau de gènere i diversitat. La visió de la 
mesura és tenir uns centres educatius proactius i autònoms que facin de les lluites feministes 
contingut estratègic en els seus projectes educatius. 
 
Ampliar l’assessorament i formació en centres: iniciar nous centres i impulsar la Xarxa d’Escoles 
i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació. Donar suport als programes de formació i 
implementació educativa d’inclusió de la diversitat familiar-afectiva LGTBI promoguts per les 
associacions. L’objectiu és que tots els joves al finalitzar l’educació obligatòria hagin participat 
almenys en una activitat formativa. 
 
Enriquir i aprofundir el debat sobre les lluites feministes com a oportunitat de construir una 
societat més justa des de l’educació amb referents intel·lectuals i polítics. A la vegada, oferir 
recursos, acompanyament i suport a les comunitats educatives perquè siguin part activa del canvi. 
 
Impulsar el centre LGTBI com a node de referència a l’hora de sensibilitzar, orientar, assessorar i 
formar la ciutadania en el canvi que suposa treballar la justícia de gènere i la diversitat des dels 
centres educatius  a les esferes familiars. 
  
 

4.7 Un urbanisme feminista, per a una ciutat a mida de tothom 
  
Entendre la ciutat amb perspectiva de gènere i atenent a la diversitat, suposa fer canvis en el seu 
disseny perquè sigui molt més accessible, segura i, per tant, molt més democràtica. Aquest 
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objectiu només es pot aconseguir amb la participació de les dones en els estudis, dissenys i 
consecucions de les obres de millora de l’espai públic. 
  
És molt important revisar aquells espais on la presència dels homes sol ser majoritària, com per 
exemple els polígons, i fer un planejament urbanístic amb criteris de gènere que puguin convertir 
aquests espais en llocs menys hostils. També cal repensar el polígon com a lloc de treball que ha 
de ser segur i accessible no només per a les dones sinó també per a altres identitats i diversitats 
no normatives. 
  
Una altra realitat que no podem obviar és qui utilitza més el transport públic. Referent a això, hem 
de fer canvis significatius amb perspectiva de gènere. Sabem que les persones usuàries 
majoritàries d’aquest tipus de desplaçament són dones, nens i nenes, i dones grans, per aquesta 
raó, cal revisar-lo des d’aquesta mirada: 
 
Incloure criteris de gènere en tots els projectes urbans que dissenyi o encarregui l’Ajuntament, 
com ara respectar la diversitat d’horaris i usos de l’espai, la mobilitat i l’autonomia per a tothom, 
fomentar el teixit social, la qualitat de l’espai i els materials, etc. 
 
Continuar amb les marxes exploratòries, observacions, tallers, i debats amb les organitzacions 
feministes i dones per la ciutat perquè indiquin els canvis que cal fer a l’espai urbà perquè sigui 
vivibles per a totes les veïnes i veïns, especialment en els territoris on no s’ha dut a terme. 
 
Definir un planejament urbanístic de zones de polígon industrial a la ciutat perquè siguin més 
accessibles i segures per a les dones, tot incentivant l’entrada i permanència d’empreses liderades 
per dones i garantint que les empreses allí localitzades tinguin plans d’igualtat. 
 
Revisar totes les tarifes i planificar el transport públic amb mirada de gènere. 
 
Dissenyar un protocol d’abordatge de les violències masclistes i LGTBIfòbiques al transport públic. 

  
 
4.8 Feminització de l’esport i l’activitat física 

 
L’esport femení és una de les concrecions de l’expressió del dret a la igualtat i a la llibertat de 
totes les dones envers l’autonomia dels seus cossos, també una expressió del dret a la inclusió en 
l’espai públic, independentment de la seva condició social, edat, origen procedència, orientació i 
identitat sexual. 
La pràctica de l'esport femení de competició a la ciutat ha augmentat en els últims anys gràcies a 
l'aposta decidida de les esportistes i els seus clubs. La presència a la ciutat d'esport femení de 
competició en diferents disciplines ha esdevingut un factor més del canvi de mirada de la societat 
envers les dones. No obstant, segons les dades proporcionades pel Servei d’esports de 
l’Ajuntament de Terrassa, un 81% dels usos esportius dels equipaments esportius de titularitat 
pública a Terrassa la fan els homes, amb 938.002 usos d’homes i 212.961 de dones. Si tenim en 
compte el finançament de l’activitat esportiva, es destina el 79% del pressupost municipal a 
l’activitat esportiva als homes, amb 1,371.952€ per als homes i 359.827€ per a les dones. 
Cal revertir aquesta situació amb mesures urgents i valentes. Per això proposem: 

 
Elaborar una enquesta sobre hàbits esportius de les dones de la ciutat i incorporar-ne els seus 
resultats als futurs plans d'equipaments esportius i a les diferents accions de promoció de l'esport 
de la ciutat amb especial atenció a aquelles dirigides a nenes i joves. 
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Organitzar de manera periòdica unes jornades de promoció de l'esport femení amb l'objectiu de 
donar visibilitat a aquells clubs i entitats que s'hi dediquin. L'organització d'aquestes jornades s'ha 
de fer de manera coordinada amb el  Consell Esportiu del Vallès Occidental i el Consell Municipal 
d'Igualtat de Gènere. 

 
Distribuir els recursos destinats tant en el finançament de les entitats, en les activitats que 
promou l’Ajuntament, així com, en la distribució de l’ús dels espais públics  de manera paritària.  A 
més, en la disposició de nous equipaments, expressar el compromís de prioritzar la demanda 
d’esport femení en l’ús dels espais públics. 
 
Elaborar informes anuals que monitoritzin l’evolució dels recursos destinats i dels usos entre 
homes i dones. 

 
Elaborar un informe de necessitats amb les entitats esportives de la ciutat que ofereixen 
activitats més feminitzades (amb major participació de dones) per tal que es prioritzin en 
l’ocupació d’espais, condicions horàries, ajuts econòmics, entre d’altres. 

 
Iniciar  un programa d’activitat física en dones amb la participació del Servei de Salut i comunitat 
i el Servei d’esports. Aquest programa ha de promoure i dotar de recursos la promoció i realització 
d’activitats física i esportiva entre les dones, tant en l’edat escolar com entre  joves i adultes. A 
més, potenciar i incrementar els recursos de les activitats més feminitzades del programa ja 
existent “Mou-te”.” tal i com s’està fent en el disseny del nou programa d’activitats. Les accions 
que es proposin hauran de combinar tècniques de comunicació i màrqueting amb sessions 
d’activitats física dissenyades per a superar els obstacles que dificulten que les dones s’incorporin 
al sistema esportiu. 
 
Oferir programes d’activitat física i sessions cardiovasculars (ioga, zumba, pilates, marxa nòrdica, 
etc) gratuïtes o de baix cost en els parcs i/o en les instal·lacions esportives públiques de la ciutat 
en aquells barris en els que no hi hagi oferta. Estudiar la possibilitat d’establir convenis de 
col·laboració amb centres esportius privats i AAVVs per a oferir activitats en zones properes a la 
ciutadania. 

 
Introduir un criteri de priorització en les bases de la concessió d’ajuts a les entitats esportives de 
la ciutat, que posi en valor tant el nombre de dones usuàries dels serveis i la promoció i 
potenciació d’activitats que incentivin la participació i integració de les dones al sistema esportiu. 
 
Elaborar un decàleg de bones pràctiques mitjançant el Servei de Polítiques de Gènere i en el 
Marc del Consell de l’esport de Terrassa al qual les entitats del sistema esportiu i les entitats 
organitzadores d’esdeveniments esportius es puguin adherir i fer-lo visible. 
 
Buscar la col·laboració de tots els agents del sistema esportiu perquè les accions que es 
proposen portin a assolir la paritat en tots els àmbits, també potenciant la presència de les 
dones en llocs de responsabilitat i presa de decisions. El principi d’igualtat d’oportunitats ha 
d’impregnar totes les iniciatives esportives i les entitats hauran d’incidir en proporcionar formació 
en perspectiva de gènere. 
  
 

4.9 Contra la feminització de la pobresa, ocupació digna i de qualitat 

 
Qualsevol estudi econòmic fet amb rigor reflecteix una dura realitat que cal subvertir; les dones 
som les que més patim la precarietat econòmica, les que tenim les càrregues de les cures i les 
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primeres que sortim del mercat laboral quan les coses es posen difícils. Totes aquestes realitats es 
fan molt més cruentes quan les dones són migrades, racialitzades, trans o amb qualsevol 
diversitat, ja sigui sexual o funcional. 
És una obligació tenir una mirada feminista i interseccional per revertir la realitat i poder donar 
sortides de millora econòmica per a molt més que el 50 per cent de la nostra societat. Tenim 
l’obligació de ser valentes i donar, en la mesura de les nostres competències, els drets i les 
condicions perquè puguin fer la seva activitat amb les màximes garanties. 
  
Crear un programa de formació ocupacional dirigit a les dones en el Servei d’Ocupació que 
fomenti la inserció laboral però també la millora de la qualificació o especialització d’aquelles que 
ja estan treballant. Cal formació per aquells llocs on pot haver treball de qualitat i per tant s’ha de 
realitzar un treball d’identificació de sectors no precaritzats. A més, cal involucrar la participació 
de dones diverses en l’elecció de l’oferta de cursos i fugir d’estereotips sexistes alhora de 
dissenyar-los. 
 
Fer un pacte social per trencar amb la “bretxa salarial”, el “sostre de vidre” i el “terra enganxós”. 
 
Proposar ajuts per a famílies monomarentals i monoparentals i implementar reduccions en els 
preus públics municipals. Crear plans específics per donar suport a aquestes famílies. Proposar 
espais per a compartir cures amb altres famílies en moments de necessitat, o be per que han d' 
anar a buscar feina o be per que han d'anar al metge. 
 
Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBiQ, 
racialitzades i llegides com a musulmanes en el personal contractat de la institució. Assegurar 
que les reivindicacions estan representades en els òrgans de decisió i comissions. 
 
Iniciar el programa “Dones trencant la precarietat” per millorar les condicions econòmiques i 
enfortir l’autonomia i les capacitats de les dones en situació de precarietat. 
 
Propiciar la col·laboració amb la Generalitat per afavorir campanyes d’inspecció en el tercer 
sector i el sector serveis on hi ha les taxes més grans de precarització femenina. 
 
Fer un Pla integral per a incrementar la presència de dones al món tecnològic i digital i per a 
promoure activament l’ocupació femenina en els sectors de la ciència i la tecnologia. Aquest pla 
inclouria: programes d’impuls de les vocacions científico-tecnològiques entre les nenes a les 
escoles, programes de formació ocupacional i contínua en noves tecnologies per a dones adultes, 
programes d’ocupació específics i programes d’accés a l’emprenedoria tecnològica. 

 
Incloure clàusules obligatòries a tots els convenis de grans esdeveniments de ciutat (esportius, 
culturals, tecnològics…) que assegurin la no discriminació per raó de sexe, alhora que garanteixin 
unes condicions de treball dignes. 
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5. UNA CIUTAT VALENTA I DEMOCRÀTICA 

 

Transformem i obrim les institucions. Per construir democràcia, ciutadania i comunitat.  
Govern obert, participació ciutadana, ciutadania, drets humans, cooperació i justícia global. 

 
Volem una ciutat valenta i democràtica que faci de la defensa i promoció dels drets humans el 
pilar bàsic de la ciutadania. L’onada de canvi iniciada el 2011 a les places d’arreu del món va obrir  
un cicle on la ciutadania demana més capacitat d’incidir, d’intervenir i de decidir. Terrassa en 
Comú és un projecte de radicalitat democràtica per a Terrassa. Volem una ciutat que generi espais 
de participació i innovació democràtica i promogui eines perquè la ciutadania pugui participar i 
decidir sobre el present i el futur de la ciutat. Perquè infants, joves i grans tinguin més espais de 
participació, organització i formació. Una ciutat que promogui una ciutadania activa i defensi els 
drets humans. 
 
L’accés a la informació i la transparència són un pilar fonamental per construir una ciutat més 
democrática. La ciutat ha de ser capaç d’establir mesures que blindin les institucions contra la 
corrupció, que tinguin una bona gestió documental que faciliti i garanteixi l’accés a la informació. 
La informació i les dades són poder, i les institucions tenen la responsabilitat de comunicar-les i 
fer-les accessibles per fomentar una ciutadania activa i formada. 
 
La participació ciutadana no és per si sola un mecanisme que garanteixi una ciutat més 
democrática. Massa sovint, i Terrassa n’és un bon exemple, els processos participatius han estat 
meres quimeres, pensats no des del convenciment sinó des de la propaganda o la façana i això ha 
perjudicat la credibilitat del propi principi de participació ciutadana. Una ciutat més democrática 
busca crear noves eines d'innovació democràtica. A Terrassa en Comú, no només vam aconseguir 
implementar el nou programari lliure Decidim.org com a eina digital de participació per realitzar i 
impulsar nous processos participatius a l’Ajuntament de Terrassa, sinó que la fem servir des de la 
pròpia organització per desenvolupar els processos participatius i el diàleg amb la ciutadania propi 
de la nostra candidatura ciutadana.  
 
No és participació si no hi ha capacitat de decisió. I això és un element fonamental. Caminar cap a 
una ciutat democràtica és dotar a les institucions de mecanismes per escoltar i obeir a la 
ciutadania i les organitzacions socials. De vegades només s’escolta o es fa veure que s’escolta. 
Establir mecanismes per a la decisió també vol dir corresponsabilitzar a la ciutadania d’aquestes 
decisions, i per tant que aquestes puguin ser preses amb tota la informació i tots els processos de 
deliberació necessaris.  
 
I d’això últim se’n deriva un darrer pilar important: la cocreació. Una ciutat més democràtica no és 
aquella que pren més decisions o activa més processos de participació, sinó aquella que és capaç 
d’implicar a més ciutadania en els processos de creació de les polítiques públiques. És a dir la que 
pensa i construeix la ciutat en comú i pel comú. Participar és cooperar en el disseny de les 
polítiques públiques, en la gestió comunitària dels recursos públics, dels béns comuns, amb la 
implicació de la ciutadania organitzada. Vol dir fer una ciutat més propera als barris, una 
administració més descentralitzada que reequilibri la ciutat, per construir una ciutat més 
equitativa, amb l’objectiu no tan sols de millorar la ciutat sinó de què ens la sentim nostra, ens en 
responsabilitzem, i ens faci il·lusió viure-la i compartir-la amb aquells que l’habiten. 
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5.1 Govern obert: Transparència, Cooperació, Col·laboració i Gestió 
documental 
 
És important que la ciutadania pugui conèixer les decisions que es prenen des de les 
administracions, en tots aquells àmbits que afecten d’una manera o altra les seves vides. Però tan 
important és donar a conèixer els resultats d’aquestes decisions com explicar també el procés que 
s’ha seguit per arribar a prendre-les. Això implica una modernització administrativa que ha de 
formar part de les prioritats de l’agenda política i que ha de facilitar la classificació, l’ordenació i la 
publicació de tota aquesta informació. Aquesta modernització de l’administració, no s’ha de 
fonamentar amb valors com la competència sinó que ha d’agafar com a valors de referència la 
col·laboració i la confiança, ja que serà això el que ens permetrà crear mecanismes de 
col·laboració interadministrativa a diferents nivells, per treballar temes transversals i tan 
importants com la transparència i la informació pública. Sense transparència no es pot garantir 
una ciutat plenament democràtica i participativa. És fonamental doncs, garantir la transparència 
de la informació, la seva accessibilitat i la correcta comunicació i difusió, així com un correcte ús 
ètic i amb responsabilitat ciutadana que garanteixi la privacitat i seguretat dels ciutadans i 
ciutadanes i les seves dades personals. 
 
Una de les principals causes de desconfiança de la ciutadania cap a la política és la resistència que 
hi ha hagut, durant molt temps, per part dels actors polítics, a rendir comptes de les seves 
actuacions. Terrassa ha de tenir un sistema integral que faciliti a la ciutadania el seguiment, 
l'explicació i el control dels seus governants. Les nostres propostes en aquest àmbit són: 
 
Assegurar la transparència i l'accessibilitat a les dades públiques. Vetllar per la publicació de tota 
la informació referent a l’organització institucional i l’estructura administrativa, la gestió 
econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, les decisions i les actuacions amb una 
rellevància jurídica, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu, els procediments 
administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències, els contractes i els convenis, 
les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics, els informes i els estudis, els 
plans, els programes i les memòries generals, informació estadística, informació geogràfica, els 
convenis de col·laboració, i tot allò referent a com es desenvolupa la gestió administrativa i a com 
s’està gestionant la documentació generada pels organismes públics i/o entitats privades que 
rebin finançament públic o gestionin serveis públics. La informació pública s’ha d’estructurar de 
tal manera que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui accedir-hi de manera fàcil i pugui entendre el 
seu contingut, i comprendre’n totes les dades i els documents amb l’abast i la precisió necessaris. 
 
Garantir la difusió i la formació per a la comprensió, la consulta i l’ús de la informació. 
Habilitació d'espais presencials assistits als centres municipals que garanteixin l'accés a les formes 
de participació i informació. Realitzar formació al personal de l'Ajuntament i la ciutadania sobre la 
documentació pública i el seu ús. 
 
Incorporar l’Ajuntament de Terrassa a l’Open Government Partnership, una iniciativa 
internacional en els equips de treball d’àmbit local per tal d’establir sinergies de treball, 
coneixement i innovació que permetin situar la ciutat com a capdavantera a nivell internacional 
en matèria de transparència i accés a la informació. 
 
Establir acords amb agents estratègics de la transparència per promoure acords marc de 
col·laboració i assessorament mutu amb organismes de control i ens cívics i socials que tinguin 
com a objectiu la transparència de les institucions, la facilitació de l’accés a la informació pública, 
la lluita contra la corrupció i el retiment de comptes. 
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Procediments administratius “oberts”: Incorporar a la publicitat activa i a l’accés a la informació 
el seguiment de l’elaboració dels expedients o els serveis que estiguin en fase d’elaboració, a fi i 
efecte de fer més palesa, visible i transparent la presa de decisions administratives. 
 
Publicar un butlletí periòdic de les iniciatives en matèria de transparència i accés a la informació 
dutes a terme. Elaborar un butlletí informatiu periòdic per informar de les principals iniciatives en 
matèria de transparència i accés a la informació realitzades, així com per a comunicar els 
informes, eines i datasets més recents posats a disposició ciutadana. 
 
Creació d’una comissió ciutadana de Govern Obert. Les decisions preses per la Comissió 
interdepartamental seran contrastades per un òrgan consultiu de composició ciutadana que 
avaluarà les polítiques definides, la seva implantació, els resultats d’aquesta i aportarà criteri 
independent per assolir millores objectives i un retorn social més clar cap a la ciutadania. 
 
Convocatòria de premis i ajuts al foment de la transparència i l’accés a la informació. Estimular 
la cultura de la transparència a tot el teixit social, cultural i econòmic de la ciutat mitjançant la 
convocatòria d’una línia d’ajuts per a la millora dels sistemes de governança de la informació de 
les entitats participants. 
 
Publicitar mensualment les dades de les sol·licituds d’accés a la informació pública. Informes 
mensuals de les sol·licituds d’accés i publicació. Regular les respostes a les peticions més habituals 
per així, aprofitar la feina feta i evitar repeticions innecessàries. Publicar aquestes dades en 
format obert i reutilitzable. 
 
Reducció dels temps de resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública. Compromís 
per a reduir els terminis de 30/45 dies de resposta a un marge no superior de 10/15 dies, a fi i 
efecte de ser més ràpids en les respostes però també, per assolir una millora interna de la 
operativa de treball per a donar aquestes respostes. 
 
Avançar cap a les vídeo-actes. Promoure les vídeo-actes com a document audiovisual probatori 
de les reunions de òrgans constituïts de l’Ajuntament, comissions, consells de direcció i altres ens, 
així com la difusió de tots els acords i actes en formats reutilitzables i accessibles a tots els 
ciutadans. 
 
Publicitar els instruments de descripció de la documentació. Incorporar a la publicitat activa els 
instruments de descripció de la documentació: inventaris, catàlegs, llistats, descripció de fons, 
datasets, etc, preferentment en format digital i en format de dades obertes per a la seva 
explotació lliure. 
 
Auditoria completa del Sistema de Governança de la Informació. Auditar el Sistema actual de 
Governança de la Informació a partir d’estàndards de qualitat com ara la ISO 9001 i la ISO 30301, 
per avaluar el seu estat d’eficiència i per determinar els marges de millora i optimització. 
D’aquesta manera s’inicia un cicle de millora continuada que ha de permetre evitar les disfuncions 
provocades per canvis organitzatius, d’organigrama o per cicles electorals. També es proposa 
auditar el Sistema actual seguint el Model de Maduresa en gestió documental per a la 
transparència a fi i efecte de millorar procediments interns de producció i gestió de les dades, la 
informació i els documents. Els resultats d’aquestes auditories s’incorporen al portal de 
Transparència. 
 
Unificar orgànicament els serveis directament implicats en matèria de Governança de la 
Informació. Sota un mateix paraigües organitzatiu unificarem els serveis i les unitats responsables 
de transparència, accés a la informació, dades obertes, gestió documental i arxiu, i protecció de 
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dades. La Governança de la Informació per l’organització i per la ciutadania és la missió principal 
de qualsevol política de Govern Obert 
 
Procediments normatius “oberts”. Incorporar a la publicitat activa i a l’accés a la informació el 
seguiment de l’elaboració dels processos de revisió o elaboració normativa. Assegurar la 
traçabilitat segura de tots aquests procediments. 
 
Creació d’una Comissió transversal en matèria de Govern Obert. Crear un espai de coordinació 
ampli i de reunió periòdica de tots els òrgans implicats en la governança de la informació per la 
transparència i l’accés a la informació. Aquesta Comissió determinarà unes polítiques comunes 
d’aplicació a tot l’Ajuntament de Terrassa en matèria de Govern Obert. 
 
Elaboració d’un Catàleg públic de Procediments administratius. Revisió i optimització del catàleg 
de procediments de l’Ajuntament de Terrassa i publicació d’aquest instrument al portal de Govern 
Obert per coneixement ciutadà. 
 
Publicitar els instruments de gestió de la documentació. Incorporar a la publicitat activa els 
instruments de gestió de la documentació, és a dir, el quadre de classificació corporatiu, 
l’esquema de metadades, el quadre d’eliminació i disposició, el quadre de seguretat i accés, i tot 
aquells que permetin una comprensió completa de com es gestiona la informació a l’Ajuntament 
de Terrassa. Aquesta acció és una mesura adreçada a demostrar que existeix una sistemàtica de 
treball homologada, una concepció sistèmica de la governança de la informació.   
 
Implementació d'una bústia ètica. Posada en funcionament d’una bústia que permeti al ciutadà 
comunicar a l’Ajuntament opinions, informacions, esdeveniments o propostes de millores 
encarades a potenciar la provisió d’una informació més adequada, a la lluita contra la corrupció, al 
retiment de comptes i la probitat dels treballadors públics i càrrec electes. 
 
Establir un sistema de retiment de comptes (digital i analògic) on els regidors i regidores, 
personal directiu d’àrees, i l'alcalde o alcaldessa rendeixin comptes, de forma periòdica i 
transparent, de la seva activitat i acció de govern. Realitzar audiències públiques de caràcter 
deliberatiu per fer seguiment i avaluació de l'acció de govern, obertes a la ciutadania i on els 
representants hagin de respondre a les preguntes de les entitats i la ciutadania. Articular 
mecanismes i acords que permetin la revocació de l'alcalde o l’alcaldessa per part de la ciutadania 
en cas d’incompliments flagrants dels compromisos amb la ciutadania. 
 
Impulsar un observatori municipal autònom amb capacitat d'avaluar les accions de govern, els 
compromisos del pla de mandat i la situació social i econòmica de la ciutat. 
 
 

5.2 Participació ciutadana, gestió comunitària i governança democràtica 

 
És necessari avançar cap a una governança público-comunitària de la ciutat, facilitant i, sobretot, 
no entorpint els processos d'autoorganització i autonomia ciutadana per a la gestió ciutadana dels 
serveis, projectes i equipaments públics. S'ha de revisar el sistema de governança municipal 
actual, per construir una nova governança protagonitzada per una ciutadania més activa. Cal 
fomentar la participació comunitària, així com el diàleg i la implicació de les organitzacions 
ciutadanes, moviments socials, associacions veïnals, juvenils, culturals i del tercer sector en l'acció 
de govern i en les decisions que afecten directament al territori, preservant la seva autonomia. La 
coresponsabilització entre la ciutadania i l'Ajuntament en l'exercici de govern de la ciutat és un 
element clau en la democràcia a escala municipal. Les institucions han d'estar al servei de la 



 

 

 

 85 

ciutadania i això requereix  repensar  el  seu paper  en  la gestió  i govern  de les  ciutats  cap  a  un 
model  d’institucions en comú. La descentralització, la proximitat, la transversalitat o la capacitat 
d’actualitzar-se i corregir les seves formes de funcionar de manera àgil són elements claus a tenir 
en compte. Les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 
 
Participació inclusiva, plural i diversa. L’edat, el gènere, la procedència, les responsabilitats de 
cura, laborals o d’estudis i, en fi, les circumstàncies personals o socials poden limitar i condicionar 
l’activitat ciutadana. Reconeixent aquesta diversitat i pluralitat com un valor democràtic, cal 
desplegar els mitjans adequats per afavorir la seva participació en allò comú. Foment dels plens 
drets de ciutadania: posar el focus en les persones que no són  considerades de plena ciutadania 
per motius d’orígens culturals, edat, gènere, diversitat funcional, etc., i garantir el seu dret en 
l’exercici de la participació. Fomentar i facilitar la participació dels col·lectius amb necessitats 
específiques, o amb més dificultats per fer-ho, garantint la identificació i la convocatòria específica 
amb mitjans adients d’aquests sectors en els processos participatius. Vetllar per a què en els 
indicadors d’avaluació de les polítiques públiques i en els canals de participació es valori la 
presència efectiva d’aquests col·lectius. 
 
Desenvolupar un pla per afavorir la participació dels col·lectius desafavorits i la diversitat i 
pluralitat de la ciutadania. Desenvolupar programes per impulsar la participació a col·lectius 
específics. Desenvolupar programes específics per a la participació de la infància, l’adolescència i 
la joventut. Desenvolupar programes específics per a la participació de les persones amb 
diversitat funcional. Impulsar programes específics per a la participació de les persones d’origen i 
contextos culturalment diversos. Adequar els espais, convocatòries i formats a persones amb 
responsabilitats de cures. Vetllar per a què en els indicadors d’avaluació de les polítiques 
públiques i en els canals de participació es valori la presència efectiva d’aquests col·lectius. 
 
Realitzar consultes ciutadanes per validar la legislació municipal o decisions de caràcter 
estructural. Les consultes han de ser vinculants i han de fer possible proposar ordenances, 
ratificar-les o desestimar-les. 
 
Estudiar nous mecanismes que millorin la participació de la ciutadania al Ple municipal. Revisar i 
ampliar els mecanismes deliberatius i decisius per a la participació ciutadana en els assumptes 
que seran debatuts al Ple. 
 
Estudiar la viabilitat i implementació del vot directe real i permanent. El vot directe real i 
permanent és un mecanisme de control que garanteix que els càrrecs electes actuïn al servei del 
bé comú. Per tant s'estudiarà una proposta en què la votació ciutadana es pugui complementar 
amb l'activitat ordinària del Ple Municipal, a través d'un model híbrid de participació (Democràcia 
4.0 municipal). 
 
Promoure els processos i instruments necessaris per a la participació presencial i digital en una 
ciutat democràtica. Crear un sistema d'identificació-autenticació ciutadana que permeti garantir 
els estàndards de seguretat, privacitat i dret de participació. Crear un organisme que vetlli per la 
compatibilitat i integració dels diferents elements del procés participatiu. 
 
Desenvolupar i regular les Iniciatives Reglamentàries Municipals en el marc competencial 
municipal. Regular que la ciutadania pugui presentar Iniciatives Reglamentàries Municipals 
directes, que es transformin en referèndums/consultes ciutadanes vinculants. Una petició de la 
ciutadania, firmada per un nombre mínim de persones, ha de poder obligar a la votació 
d'ordenances, reglaments o acords. 
 
Establir un sistema de pressupostos participatius vinculants, en el que un percentatge 
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determinat (entre el 5 i el 10%, a estudiar segons les possibilitats) del pressupost municipal serà 
gestionat de forma oberta, participativa i vinculant. Proposem uns pressupostos participatius que 
ja des del seu inici incloguin la descentralització i corresponsabilització ciutadana del model 
d'inversió d’una part del pressupost municipal. 
 
Estudiar i establir els mecanismes necessaris per poder elaborar la legislació municipal i l'acció 
de govern de forma oberta i col·laborativa amb la ciutadania. Garantir mecanismes oberts de 
recollida de propostes, aportacions i esmenes, espais d'avaluació i de validació ciutadana per les 
principals accions de govern i per la legislació municipal. 
 
Creació de les Oficines de Districte. L’estructura territorial actual es insuficient per donar resposta 
a les demandes territorials dels barris de Terrassa. Per apropar l'administració s’ha de potenciar 
una major transversalitat de serveis d’atenció a les persones i una millora de coordinació amb la 
xarxa associativa i els recursos del territori. Per això cal una oficina a cada districte que agrupi el 
treball tècnic per assegurar la transversalitat i la proximitat necessària. 
  
Dotar els Consells Municipals de Districte de major capacitat de funcionament,  decisió, dotació 
i execució  pressupostària.  Crear  la  figura del regidor/a de districte que tindrà com a funció 
principal recollir les necessitats i prioritats dels veïns i veïnes les seves aportacions per a ser 
debatudes, aprovades i executades per les regidories sectorials competents i treballar amb la 
oficina de districte. S'han de posar en marxa estructures operatives que funcionin de baix a dalt, i 
la comunicació ha de ser permanent. Impulsar i reforçar el treball comunitari als barris, com a 
eina de proximitat i fomentar la cooperació entre entitats, persones i serveis públics i el treball 
per projectes. 
  
Dotar els Consells Sectorials de major capacitat de funcionament, decisió, dotació i execució 
pressupostària i impulsar el treball per projectes amb l’objectiu d’assegurar una participació 
basada en la coproducció de les polítiques públiques. 
 
Revisar i reformular l'estructura municipal actual. Avançar cap a una estructura que respongui a 
una nova visió de la governança en el que els drets socials de les persones han de ser la seva 
prioritat. Fer una auditoria sobre el dimensionament actual dels diferents serveis i empreses 
municipals amb la finalitat de reorganitzar-les d’acord amb les noves prioritats i per millorar la 
prestació de  
 
Gestió de manera compartida d'equipaments públics i d'espais en desús. Obrir a les entitats i 
grups de la societat civil i la ciutadania la gestió dels equipaments públics i l'ús de l'espai públic. I 
regular i garantir l'accés i la gestió i ús d'espais en desús a entitats, grups i col·lectius ciutadans 
amb una activitat de demostrat interès públic. 
 
Garantir i dotar d'importància els processos i els resultats del treball ciutadà que s'articula des 
de les xarxes associatives. Apoderar suficientment aquestes xarxes i les persones que les 
conformen, capacitant-les per a la gestió de projectes i treballant per àmbits i presa de decisions. 
Generar espais intersectorials i ciutadans que fomentin la cooperació entre sectors, amb l’objectiu 
de reforçar projectes comuns de ciutat. 
 
Impuls i enfortiment comunitari. Fer de l'acció comunitària una estratègia per a l'enfortiment 
(apoderament) de la ciutadania com a element fonamental per a l'enfortiment democràtic. En 
aquesta política cal treballar tant en l’àmbit institucional dels diferents serveis dirigits a la 
comunitat, com educació, serveis socials i salut, com en l’àmbit social per afavorir l’estructuració i 
consolidació del sector associatiu. 
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Articular i ordenar els processos i eines o instruments de demanda ciutadana, com són les 
xarxes socials, els circuits d'atenció ciutadana, i els mecanismes directes de relació amb la 
ciutadania i el territori. 
 
Reglament municipal d'espais ciutadans d'ús i autogestió comunitària. Donar suport, impulsar i i 
consolidar espais ciutadans d’ús i autogestió comunitària, a través de la construcció d’un marc 
institucional i normatiu que permeti reconèixer i promoure experiències ciutadanes d’ús 
comunitari d’allò públic. Establir un marc institucional i normatiu per a la cessió de patrimoni 
ciutadà per l’ús i la gestió comunitària. Establir un marc institucional i normatiu per establir ajuts 
per a l’autogestió d’espais oberts a la ciutadania amb activitats amb finalitats socials, culturals i 
d’economia solidària. 
 
Formació, innovació i recerca per la Ciutat Democràtica. Crear un Laboratori d’Innovació 
Democràtica per tal de posar en marxa experiències pilot d´investigació, innovació i col·laboració 
entre ciutadania, organitzacions socials, investigadores i institucions per a l’aprofundiment 
democràtic i l’empoderament ciutadà. 
 
Observatoris i participació ciutadana a les empreses municipals. Impulsar sistemes de 
participació i col·laboració de la ciutadania a les empreses municipals.  
 
Fer del Participa un portal integral de participació ciutadana. Participa, és una plataforma de 
participació feta amb el programari lliure Decidim. L'Ajuntament de Terrassa l'ha posat en 
funcionament de manera molt tímida i amb unes regles d'ús mal definides que ha generat 
diferents conflictes en la seva aplicació. Proposem que com diu el Reglament de participació 
ciutadana de Terrassa aprovat en aquest mandat, es despleguin al Participa els diferents 
mecanismes de participació contemplats: pressupostos participatius, iniciatives ciutadanes, 
consells de participació i consultes. També es planteja que es creïn espais de rendició de comptes 
del govern, per a l'autoorganització ciutadana, que es desplegui la plataforma com a servei per a 
la governança democràtica i la transparència d'equipaments municipals, empreses públiques 
municipals i com a espai de participació interna de les treballadores municipals. En resum 
plantegem convertir el Participa en una plataforma integral de participació per una ciutat 
democràtica. 
 

 
5.3 Societat de la informació 

 

L'era digital ha obert enormement les possibilitats de millorar, reconstruir i inventar la democràcia 
del segle XXI. La ciutat és un àmbit essencial per innovar i desenvolupar projectes que permetin 
una millora de la seva qualitat democràtica, social i, al cap i a la fi, que millorin la vida quotidiana 
dels seus habitants. En realitat els aspectes relacionats amb la societat de la informació i el 
coneixement són aspectes transversals, que afecten tots els àmbits plantejats en aquest 
programa, en la mesura que el conjunt de desenvolupaments socioecològics afecten el conjunt de 
les nostres pràctiques quotidianes i poden obrir finestres d'oportunitat. S’han de fixar criteris que 
garanteixin els drets i llibertats individuals i col·lectives, i que reforcin la dimensió de la cooperació 
social que ens proporciona una societat cada cop més connectada. Per això i dins d'aquest àmbit, 
plantegem una sèrie d'actuacions dividides en subàmbits amb l'objectiu de situar a la ciutat de 
Terrassa com una de les ciutats referents en la promoció del coneixement obert, la cultura i el 
software lliure, les telecomunicacions obertes lliures i distribuïdes. Les nostres propostes en 
aquest àmbit són les següents: 

Crear una Oficina Municipal de Dades on s’integrin tots aquells serveis de l’Ajuntament que en 
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l’actualitat produeixen i recullen dades. Aquesta Oficina Municipal de Dades ha de recollir, 
custodiar, produir i/o analitzar diferents tipus de dades: dades de gestió, administratives i 
tècniques, Open Data, conjunts de dades bruts i metadades, l’estadística municipal i continguts 
oberts, dades externes, etc. 

Elaborar i executar un programa d'implementació de software lliure a tota l'administració 
pública de la ciutat. Aquest programa ha d’incloure, entre d’altres, la migració de tot el 
programari de la administració pública a programari lliure i un pla d'alfabetització i educació 
digital integral. 

Desenvolupar una xarxa municipal de wifi obert adscrita a la xarxa lliure Guifi.net, que 
proporcioni autonomia tecnològica ciutadana, que fomenti l'economia a escala local, i reforci les 
xarxes i comunitats existents a la ciutat. 

Crear un pla pel foment del coneixement obert i la cultura lliure. Fomentar la cultura lliure i les 
llicències lliures en la producció cultural de la ciutat, proporcionant incentius a la utilització de 
llicències obertes i amb espais físics per difondre i promoure racons culturals que utilitzin aquests 
criteris. 

Contribuir a desenvolupar una proposta d’ètica del codi obert per la defensa de la privacitat, els 
drets ciutadans, i la llibertat a la xarxa, així com per la defensa de la neutralitat d’Internet. 
Aquesta proposta ha d’incloure condicions ètiques per als contractes de “hosting” dels servidors 
municipals, i el compromís en la utilització i difusió d’estàndards lliures i oberts pel conjunt de 
documentació i productes resultants de l'activitat de l'Ajuntament de Terrassa. 

Crear un laboratori de fabricació digital adscrit a la xarxa mundial de Fablabs, que actuï com a 
espai d'innovació ciutadana oberta i localitzat a l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa. 

Impulsar una estratègia de digitalització de l’Ajuntament per afrontar amb èxit els reptes del s. 
XXI i acostar-nos als estàndards marcats a l’Horitzó 2020 per la Unió Europea. 

Participar de forma activa a la xarxa de Sharing Cities. Aquesta xarxa, a través de la declaració 
“Sharing Cities Barcelona 2018” fixa els principis i compromisos de les ciutats per fer front als 
impactes disruptius de les noves plataformes digitals, i a la vegada, reconeix i proposa aprofitar les 
oportunitats de creixement econòmic i innovació que plantegen els models més responsables. 

 

 

5.4 Ciutadania, drets humans, cooperació i justícia global 
 

El municipalisme defensa les polítiques d’acollida com un element fonamental en la construcció 
de ciutats diverses i inclusives. Les ciutats són les principals receptores de persones migrades i 
refugiades que arriben fugint de conflictes, de la pobresa, o dels efectes del canvi climàtic en 
algunes zones del planeta. Perquè les ciutats puguin acollir amb dignitat a les persones 
nouvingudes cal demanar a l’Estat l’ampliació i el reforçament dels protocols de recepció en el 
punts d’arribades de persones migrants i refugiades, informant amb suficient antelació a la ciutat 
d’acollida i/o trànsit i assignant els recursos suficients per fer una acollida digna. Cal millorar i 
restablir el Fons d’Acollida i Integració de la Immigració per als municipis, cal destinar els fons 
FAMI (Fons d’Asil, Migració i Integració) europeus a polítiques d’acollida reals i efectives i dotar de 
recursos suficients al Sistema d’Acollida i Integració de sol·licitants d’asil establint mecanismes de 
coordinació amb les ciutats que tenen programes d’acollida. Cal articular una gestió “multinivell” 
de les polítiques d’acollida a sol·licitants d’asil que estan a l’espera d’entrar en el programa estatal.  
Així com reclamar l’abolició de la llei d’Estrangeria i la seva substitució per una llei per l’acollida 
digna i el respecte als DDHH i facilitar mentrestant autoritzacions excepcionals de residència i 
treball als migrants en situació administrativa irregular i als sol·licitants d’asil. Cal instar al Govern 
central i a la Generalitat a signar el conveni 189 sobre treballadors i treballadores de la llar 2011, 
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per equiparar els seus drets als dels treballadors del règim general. Cal impulsar el dret al sufragi 
de les persones migrants vinculant-lo al padró municipal.  
 
Cal reconèixer a les persones migrades com a ciutadans del país d’acollida i demanar a l’Estat que 
vinculi el dret al sufragi al padró, marcant una temporalitat de sis mesos, tal i com han demanat 
les campanyes de la societat civil. El sufragi i el dret és el millor antídot contra la discriminació i el 
racisme. No excloïm les persones nouvingudes de les obligacions de la llei i per tant no les 
hauriem d’excloure tampoc dels drets civils més bàsics. El reconeixement de la ciutadania ha de 
ser un pilar fonamental en el desenvolupament de polítiques d’acollida i nova ciutadania.  
 
Els drets humans han de ser així un vector bàsic en la construcció de les polítiques públiques de la 
nostra ciutat. Cal una visió transversal i estratègica que incorpori l’enfoc en el respecte als DDHH i 
la no discriminació. La lluita contra les injustícies no es tan sols una lluita local, ja que les causes 
sistèmiques que generen injustícies avui esdevenen globals. Cal posar en qüestió aspectes com el 
creixement que no considera les externalitats negatives ni els límits planetaris, associat sovint a 
uns determinats modes de producció, distribució, gestió i consum i a unes pautes de 
comportament social, i per tant un pressupost 100% responsable. Hem de construir una 
cooperació de banda ampla que assumeixi les creixents interdependències, així com la 
transversalitat i complexitat dels problemes que afecten el món. Hem de dotar a les polítiques de 
cooperació d’un enfoc basat en la justícia global. Entenem justícia global com un concepte ampli i 
multidimensional que engloba i comprèn diversos processos, com són el desenvolupament humà, 
el gaudi efectiu dels drets humans i la consecució de la pau. Aquest escenari implica prioritzar la 
coherència de les polítiques i assumir que l’acció global de la ciutat genera també impactes 
negatius fora de les seves fronteres. Finalment, també requereix dotar l’educació per a la justícia 
global de més centralitat en el desplegament de la política per transitar cap a una cooperació 
veritablement transformadora. Les nostres propostes en aquest àmbit són:  
  
Fer de Terrassa una ciutat refugi, que doni suport i col·laboració a les entitats i iniciatives 
institucionals de protecció, observació, denuncia i salvament de les persones en trànsit marítim. 
Participar activament a la xarxa de ciutats refugi a nivell autonòmic, estatal i internacional. Establir 
projectes de cooperació amb ciutats i projectes d’acollida als principals països d’acollida de 
persones refugiades. 
  
Fer de Terrassa una ciutat d’acollida. Promoure un canvi en el model d’acollida, articulant un 
model intercultural, estructural i transversal  a totes les àrees de l’Ajuntament i territoris que 
desplegui capacitat i coneixement per atendre els processos d’acollida del veïnatge migrat. 
  
Garantir l’accés universal als serveis públics municipals i promoure l’accés a la resta de serveis de 
tot el veïnatge, independentment de la seva situació administrativa. 
 
Crear un document de veïnatge que acrediti a les persones estrangeres migrants la integració a 
la ciutat a través de la seva situació padronal i la valoració del grau d'aquesta integració 
mitjançant vincles familiars, laborals o socials en el marc dels procediments d’expulsió i/o 
internament en Centres d’Internament d’Estrangers, per protegir a les persones migrants.  
  
Impulsar la creació d’una oficina destinada a l’atenció i orientació legal i sociolaboral de 
persones refugiades i migrades amb cursos de formació adaptats a aquests col·lectius. 
 
Adaptar i crear  plans d’ocupació municipals per afavorir la regularitat administrativa de 
migrants en situació irregular i per evitar situacions d'irregularitat sobrevinguda. Vincular, quan 
sigui possible, els plans d’ocupació de la durada mínima que s’exigeix per aconseguir permís de 
treball per la via de l’arrelament. Realitzar accions específiques per a sensibilitzar sobre el marc 
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legal vigent, a fi que particulars i sectors econòmics responsables de la contractació de 
treballadores de la llar ajustin les característiques dels contractes de treball perquè les 
treballadores en situació irregular puguin regularitzar-se. 
 
Promoure l’ús del conjunt d’equipaments (esportius, culturals...) municipals o privats entre les 
persones nouvingudes, informant en diferents llengües. 
 
Ampliar l’oferta de cursos de català i castellà adaptats a les necessitats de les persones 
migrades. Promourem a tots els barris la creació de parelles lingüístiques entre voluntaris i 
persones migrants i sol·licitants d’asil, en col·laboració amb entitats que treballin amb aquestes 
poblacions. 
 
Participar de manera activa en la creació i suport de xarxes de ciutats, a nivell internacional, 
europeu i local, en la defensa dels drets de les persones migrades, per una millor acollida i contra 
les polítiques d’expulsió i/o exclusió. 
   
Treballar per la interculturalitat, la igualtat de drets i la no discriminació. Crear el Consell 
Municipal de nova ciutadania amb entitats i col·lectius migrants i de defensa dels drets de 
ciutadania. 
 
Incorporar la dimensió intercultural de manera transversal a les àrees i àmbits de treball de 
l’Ajuntament. 
 
Crear i oferir programes de formació en interculturalitat i antirumors als professionals 
municipals i a les diferents associacions i entitats de la ciutat, així com a totes les persones 
interessades en aquestes temàtiques. Incrementar la formació de personal tècnic i polític en 
perspectiva intercultural i de gènere. 
 
Crear eines analítiques, informatives i d’avaluació i en l’expressió del lideratge i el compromís 
públic en la construcció de la ciutat des de la diversitat, la igualtat de drets i el diàleg intercultural. 
Impulsar i generar plans de comunicació amb perspectiva intercultural. 
 
Propiciar un marc efectiu on la participació dels col·lectius diversos, així com les manifestacions 
culturals, en sentit ampli, d’aquests col·lectius puguin desenvolupar-se de forma integral a la 
ciutat, treballant per tal de superar desigualtats i asimetries en l’exercici dels seus drets. 
 
Vetllar pels drets culturals dels veïns i veïnes de diferents contextos culturals. Donar suport al 
treball de les entitats i plataformes ciutadanes que treballin en aquesta línia, amb l’objectiu 
d’assumir i desenvolupar actuacions en matèria de Drets culturals, tal com es formulen a la 
declaració de Friburg (2007). 
 
Promoure un tracte igualitari cap el conjunt de veïns i veïnes que composem la societat diversa, 
així com la prevenció i/o resposta a qualsevol manifestació de discriminació, racisme, xenofòbia i 
intolerància.   
 
Desenvolupar la capacitat sancionadora de l'Ajuntament sobre discriminació i discursos 
discriminatoris en els àmbits de competència municipal (dret d'admissió, LGTBI i habitatge) i 
explorar-ne de nous. 
 
Ampliar i actualitzar els objectius de la Xarxa Antirumors i l'Estratègia Antirumors com una 
estratègia clau de sensibilització i de prevenció de situacions de discriminació i racisme.  Generar 
noves narratives respecte de la diversitat cultural que contrarrestin els creixents discursos racistes 
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a les xarxes socials i a internet. 
 
Fer una ciutat defensora dels Drets Humans. Elaborar un pla estratègic de Drets Humans que 
reculli les línies d'acció a seguir per garantir el compliment de totes les obligacions municipals dins 
el marc de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, amb la participació de 
la ciutadania i la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta. 
 
Impulsar els mecanismes de protecció dels DDHH en la contractació pública. Potenciar la xarxa 
de ciutats lliures d’apartheid israelià com a iniciativa exemplar en la defensa dels Drets Humans. 
L’ajuntament de Terrassa es va adherir a la campanya de Boicot, Sancions i Desinversions. 
Impulsar les accions per promoure i defensar els drets humans i la legalitat internacional per 
implicar les institucions en la promoció dels drets humans a Palestina. 
 
Iniciar un projecte d’Escola de Defensores dels DDHH com a espai de formació, relacions i 
interaccions de persones i entitats de la ciutat defensores dels drets humans amb perspectiva 
intercultural. 
 
Donar suport al teixit social que treballa en materia de DDHH i promoció de la pau a la ciutat i 
en regions amb conflicte i post-conflicte i establir un 0,3% del pressupost en el foment de la pau i 
els DDHH.  
 
Col·laborar amb altres institucions en l’establiment d’estratègies comunes de promoció de la pau 
i els DDHH. 
 
Promoure una ciutat que aposti per la justícia global. Una cooperació municipalista per la justícia 
global i de banda ampla que impulsi una verdadera coherència de polítiques en l’acció exterior de 
l’Ajuntament de Terrassa i promogui la justícia econòmica, ambiental, de gènere, d’asil, de DDHH i 
dels pobles, de dret a la ciutat i a la pau.  
 
Mantenir la dedicació de l’1% del pressupost en matèria de cooperació i justícia global i 
elaborar un nou pla director en matèria de cooperació i justícia global de l’Ajuntament de 
Terrassa 2020-2024 amb un enfoc basat en els drets humans: Realitzar una diagnosi dels projectes 
de cooperació de l’Ajuntament de Terrassa. Definir i elaborar ’un marc estratègic de regions 
prioritàries i desenvolupar un pla per l’Educació en la justícia global i els DDHH 
 
Actualitzar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació d’acord amb els objectius de 
l’enfocament de la justícia global i els DDHH. Ampliar la composició del Consell i la taula 
permanent amb entitats i experts en matèria de DDHH, pau i justícia global. Creació de grups de 
treball i projectes transversals en matèries concretes de DDHH i justícia global. 
 
Revisar i impulsar les polítiques d’agermanament amb altres ciutats per tal d’afavorir la 
cooperació en el desenvolupament, la justícia global i la protecció dels DDHH. Establir un marc de 
cooperació i de xarxes de ciutats en el marc del Mediterrani (especialment a la ribera sud i al 
Pròxim Orient). 
 

 
5.5 Mitjans de comunicació públics de proximitat i de qualitat  

El pensament crític és democràcia. Cal capgirar les dinàmiques dels mitjans de comunicació, 
començant pels mitjans públics de proximitat, perquè vegin a la ciutadania com a copropietària i 
no com a client, perquè responguin prioritàriament a l'objectiu de promoure el pensament crític i 
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el debat lliure i plural d'idees.  

Els mitjans de comunicació públics locals són un servei públic i tenen un paper molt important 
com a element cohesionador dins del municipi, com a referent informatiu, com a impulsor de la 
participació ciutadana i com a aparador de les activitats quotidianes econòmiques, socials, 
culturals, de la pluralitat política i dels projectes de futur. En totes les societats que s'anomenen 
democràtiques la garantia de la transparència, l'honestedat, la neutralitat i el pluralisme ha de ser 
no només una profunda convicció sinó també un eix fonamental de la seva actuació. Des de 
l'arribada de la democràcia l'Ajuntament de Terrassa ha desenvolupat un seguit de mitjans de 
comunicació municipals destinats prioritàriament a difondre les activitats i projectes que genera 
la gestió del municipi i a reflectir la vida social, econòmica i cultural del conjunt de la ciutat.  

Actualment, estan operatius: el butlletí municipal Visquem Terrassa, la televisió Canal Terrassa 
Vallès, la Ràdio Municipal, la web municipal i el diari digital Terrassa Digital. En uns moments de 
desafecció d’una part de la ciutadania vers les institucions, es fa imprescindible reforçar els 
mecanismes de participació i avaluació de l’activitat institucional, per tal de garantir que la 
transparència en la seva relació amb la ciutadania i en la comunicació de l'acció municipal 
esdevingui un element prioritari.  

Per aquesta raó és imprescindible que es comparteixin i s'apliquin de manera rigorosa els principis 
i els valors que es recullen en el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, 
impulsat pel laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Cal garantir informació veraç, imparcial, diversa i plural al servei de la 
ciutadania i no al servei dels interessos partidistes i personals de qui ostenta el poder municipal. 
Les nostres propostes en aquest àmbit són les següents: 

Vetllar perquè els mitjans de comunicació locals, públics i privats, incorporin l'equitat de gènere 
en els seus continguts, promoguin la paritat i la presència equilibrada d'homes i dones i eliminin 
qualsevol contingut sexista o degradant per les dones. 

Garantir que el Servei de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament faciliti informació als mitjans 
de comunicació públics i privats amb total transparència. Garantir que la publicació periòdica 
escrita de l’administració es basi en els principis d’ètica, equitat, pluralitat i independència. 
Disposar d’un espai per a l’opinió política dels grups municipals clarament identificat i de la 
mateixa extensió per a tots ells. Mantenir una via oberta constant perquè la ciutadania, de forma 
individual, pugui fer arribar les seves propostes de temes, crítiques i queixes, que hauran de ser 
obligatòriament valorades i presentades a l’òrgan de control ciutadà. 

Potenciar xarxes d'informació i comunicació municipal a través de tots els mitjans i canals que 
generin pensament crític, debat lliure i plural d'idees i que tractin la ciutadania com a 
copropietari/a i no com a client. 

Protegir els mitjans de comunicació sense ànim de lucre i donar suport a l’emprenedoria en el 
sector per tal de contribuir a augmentar la diversitat de l'oferta i apostar per noves fórmules 
empresarials i de gestió, com les cooperatives de periodistes i persones usuàries, els mitjans amb 
vocació de servei públic i els sistemes de finançament mixt via micromecenatge. Fomentar els 
mitjans socials i comunitaris i els dels col·lectius que vulguin constituir i gestionar mitjans de 
comunicació propis per qualsevol de les plataformes existents.  

Treballarem per uns mitjans de comunicació locals públics independents, per uns mitjans de 
comunicació locals públics que siguin un servei públic i que puguin treballar amb independència, 
sense ingerències dels grups que governin la ciutat, amb neutralitat i on la pluralitat sigui un eix 
fonamental en la seva tasca informadora.  
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