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1. TERRASSA, AMB TU HO FEM POSSIBLE!! 

Vivim en un moment d’importants transformacions socials, econòmiques, ecològiques, tecnològiques.. 

Un moment  de canvis accelerats, profunds, alguns  diuen que ens trobem en un canvi d’època. La veritat 

és que hi ha una realitat social substancialment diferent a la de fa uns anys, amb noves problemàtiques 

derivades d’aquesta multiplicitat de canvis. 

Aquest 2019 ha vingut marcat per diferents conteses electorals. El passat 28 d’abril celebraven les 

eleccions generals . I el proper 26 de maig les eleccions municipals al Parlament Europeu .Un any polític 

molt sacsejat, on la sensació  generalitzada de pessimisme, de desconfiança  i preocupació sobre la 

política i l’actual moment està marcant el clima polític . El conflicte Catalunya/ Espanya apunta a una 

major polarització condicionant més les agendes locals en lo polític i lo social. El judici contra el presos 

polítics- L’impacte per la irrupció de Vox a les institucions i el seu grau de contaminació. Una major 

diversitat de relats polítics. Per desgràcia, cada vegada més, la política, avui, és més un excés de soroll, 

de simplificacions dels fets, de falses veritats, de demagògia ,que no un instrument per solucionar els 

problemes de la ciutadania. 

És  aquest context on  tindran lloc les properes eleccions. Eleccions que són un repte i una oportunitat. 

I  ho són perquè no ens volen resignar a reivindicar la necessitat de recuperar una política dotada de 

sentit i dignitat. 

Aquestes eleccions són una finestra d’oportunitat per evidenciar tot el que ens hi juguem. Si el problema 

nuclear avui és la desigualtat (de recursos, de drets i de càrregues...) , no podem acceptar que els 

problemes es camuflin i no es resolguin. 

Sabem que els municipis són espais decisius en el benestar individual i col·lectiu de les persones que hi 

vivim, i de la mateixa manera, sabem que   el nostre  Ajuntament és un actor imprescindible per a la 

transformació social, econòmica, ecològica  que necessitem. 

És per això que les formacions polítiques Podemos i Iniciativa Veda Unitat d’Esquerres (PODEM-IVE), 

posem de manifest, amb la nostra Coalició electoral, que volem tenir i tindrem un paper actiu  en la 

construcció de la ciutat, una construcció basada en nous paràmetres, nous valors i noves formes de fer 

i de governar-se.  

La pregunta és, Terrassa està preparada, té les bases estratègiques per donar resposta al moment en el 

que estem vivim?. 

Què s’ha fet al llarg d’aquest Mandat, com s’està afrontant els nous temps? 

La Terrassa d’avui no és la de fa una dècada. L’impacte de la crisi i de les retallades ha estat especialment 

greu a la ciutat. La ciutat creix en població i s’incrementa la seva diversitat cultural. La taxa d’atur és 

superior a la mitjana de Catalunya, amb un atur estructural i de llarga durada molt significatiu. Tenim 

una economia amb una gran pes del sector terciari, la major part de l’ocupació està concentrada en el 

sector serveis, i a la vegada el comerç tradicional perd pes en detriment d’un increment significatiu de 
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les grans o mitjanes superfícies. Un mercat de treball fràgil i precari que porta a molta població a una 

situació de dependència i de pobresa. Som una de les ciutats amb més desnonaments hipotecaris o 

llançaments per impagament de lloguers. Hi han barris on l’índex d’atur, de vulnerabilitat, de pobresa, 

està molt per sobre de la mitjana de la ciutat, generant diferències i segregació territorial. 

Quin és el balanç de govern municipal d’aquests últims quatre anys ? 

Al llarg d’aquest mandat la política local ha viscut un dels seus moments més grisos. Hi ha hagut de tot, 

relleu a l’Alcaldia, remodelació del govern, un excés de soroll, la degradació del partit hegemònic en les 

polítiques municipals..  Hem tingut més gestos  que fets, irresponsabilitats polítiques que han fet que la 

ciutat hagi perdut quatre anys. Ha mancat lideratge polític i un projecte articulat de ciutat. S’ha pensat 

poc en el futur. 

El problema no ha sigut canviar d’equip de govern o d’Alcalde, tot i que la ciutat s’ha ressentit. El 

problema ha sigut seguir amb els mateixos esquemes que ens han conduït on som ara. No es tractava 

de fer més, en algunes coses menys, sinó sobretot actuar diferent, canviar el què però també el com. 

Fora de gestionar el dia a dia, el que són competències i obligacions municipals, poc s’ha avançat. 

 És veritat que s’ha recuperat la municipalització de la gestió de l’aigua, però en temes com l’impuls de 

l’Anella Verda, en polítiques d’habitatge, de lloguer social, de revisió del Pla d’habitatge, de La millora 

en la recollida selectiva i el reciclatge, de l‘estalvi energètic , del lideratge territorial i projecció de la 

ciutat, en coneixement, innovació, ocupació, en transformació democràtica de la política municipal .., 

no hi han hagut ni iniciativa, ni valentia política. Ha sigut més la política de “que dia passa any empeny”. 

No  podem afrontar els reptes del present i del futur des de el continuisme,  des de l’autocomplaença, 

el desànim,  la resignació, però tampoc des d’actituds de crispació o des  dels interessos econòmics d’uns 

pocs que influeixen massa. 

Hi ha una altra Terrassa. No la dels poderosos. Hi ha la Terrassa de la gent solidària, honesta, que 

s´implica per millorar els seus barris, la dels moviments socials que exploren alternatives, la dels 

treballadors i treballadores que no es resignen a l’atur, a la precarietat laboral, la que es revela contra 

la violència de gènere, la de la gent dinàmica i creativa, la dels joves que volen emancipar-se, la de les 

dones doblement precaritzades, la de les persones nouvingudes, la de la gent emprenedora de 

l’economia cooperativa, la dels col·lectius més fràgils i socialment vulnerables, la de la gent senzilla i que 

vol honestedat i rigor al seu Ajuntament i a les institucions en general, la que no vol ser espectadora i si 

protagonista, la que no vol escoltar els cants de sirena de la dreta, la que vol veu i expressió política per 

afrontar un futur diferent, la que vol que el progrés sigui per a tothom. És a aquesta Terrassa a la que 

cridem a mobilitzar-se, amb la que volem compartir un procés  de reinvenció, de construcció d’una ciutat 

més humana i habitable. 

És lícit plantejar-nos on som, però també preguntar-nos si la ciutat està en millor, pitjor o en la mateixa 

situació que fa 4 anys. No negarem que s’han fet esforços, però necessitem un gir radical. Calen 

respostes innovadores, factibles i creïbles que facin front a totes les crisis que vivim. I es aquí on Podem 

i Iniciativa Verda Unitat d’Esquerres volem i podem jugar un paper. 
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Terrassa necessita una redefinició estratègica, una estratègia compartida. Hi  han hagut mols plans 

d’actuacions, però cal ara un full de ruta per les properes dècades que pugui crear un imaginari col·lectiu 

capaç d’alinear energies públiques i privades. 

Necessitem pactes i estratègies compartides que ens permetin “Modernitzar” la ciutat, una 

modernització social, ecològica i democràtica on l’ètica, l’equitat l’ecologia esdevinguin  signes 

d’identitats de la ciutat. I, per això, necessitem un motor, un Ajuntament fort. 

Necessitem Implicar conjuntament a la ciutadania en la governació de la vida local i en la resolució dels 

seus problemes, una ciutadania crítica i corresponsable. Necessitem un lideratge intern i territorial fort 

i consistent. 

Sabem que hi ha problemes que no són de la ciutat, però que es donen a la ciutat. I és aquí on la política, 

la ideologia té un gran paper. I és per això que volem tirar endavant  una  Terrassa humana, inclusiva, 

igualitària, que defensi i enforteixi els drets socials i els serveis públics per a tothom. Parlem de la 

Terrassa social com a estratègia de fons. 

Una Terrassa ecològica, habitable, compromesa i responsable, que defensa el dret a l’habitatge i l’espai 

públic democràtic per a tothom., compromesa en la lluita contra el canvi climàtic.  

Una Terrassa fraterna, oberta, mestissa, respectuosa, sensible i solidària, que respecta als altres, que 

impulsa relacions d’igualtat en tots els àmbits  entre homes i dones. 

Una Terrassa creativa, viva lliure i amb memòria, que situa la cultura i l’educació en el centre del seu 

projecte estratègic. 

Una Terrassa que defensa la sobirania reclamant el dret a decidir.  

Una Terrassa territorialment compacta i que haurà de revisar el seu actual PGO. 

Una Terrassa que democratitza el serveis bàsics i això vol dir remunicipalització dels serveis públics com 

la gestió de l’electricitat. 

Una Terrassa que l’economia social, les comunitats digitals.. 

És veritat que hi ha molta gent desencantada amb la política , i ho entenem molt bé. Però no podem 

caure en la resignació, no podem ser espectadors passius del que està passant, no poden deixar que ens 

facin la política. 

Podemos i Iniciativa Verda Unitat d’Esquerres de Terrassa som molt més que una suma de sigles 

polítiques. Som un espai de l’esquerra transformadora, de l’ecologia i del feminisme i que entenem la 

política com un espai de participació i de radicalitat democràtica. Tenim arrelament a la ciutat i pràctica 

política, experiència institucional i lideratges de proximitat. Aportem el nostre  coneixement i praxis  des 

de diferents àmbits; des de l’activisme social, veïnal, sindical, en les lluites feministes, en la defensa per 

unes pensions dignes, per l’ecologia, en el món educatiu i cultural.. . 
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Conscients que les energies socials i polítiques no són uniformes, sinó múltiples i diverses - i això és un 

valor-  obrim un debat amb la nostra ciutat, la seva gent, entitats, moviments socials, associacions que 

volem que amb aquest conjunt de propostes siguin un punt de partida per fer de la ciutat una ciutat de 

tothom i per a tothom, amb tu, hom fem possible! 
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2. REPTES DE CIUTAT  

Quins són avui els reptes de la ostra ciutat? Quins haurien de ser motors de canvi? Cap a on haurem 

d’ampliar l’agenda política? Quins són els nostres horitzons de futur? 

 

- El repte de situar la ciutat com a referent de desenvolupament sostenible 

- El repte de la transició energètica . La protecció del clima per mitja d’un model energètic 
democràtic  

- El repte d’un urbanisme per recosir la ciutat. Un nou PGO per fer possible el dret a la ciutat, 
amb actuacions de millores de barris, antigentrificació, amb equitat socio- espacial i garantia 
d’habitatge assequible (fer créixer el lloguer públic, alternatives cooperatives ..) sostenible, 
amb eines de planejament i governança participativa. 

- El repte dels entorns urbanitzats, consolidant  l’Anella verda, i aprofitament de la proximitat 
del parc natural 

- El repte prioritzar la  mobilitat com a dimensió del canvi ecològic, factor d’inclusió social, 
igualtat de gènere i justícia espacial. 

- El repte de situar a la igualtat entre homes i dones com a eix de ciutadania social 

- El repte a una política integral d’inclusió amb la renda garantida de ciutadania  

- El repte de crear una economia vertebrada per una industria diversificada; per teixits 
productius ecològics, per dinàmiques d’innovació tecnològica, apostar per l’economia social 
com a motors de democratització  socioeconòmica. 

- El repte de situar la cultura i l’educació en el centre de les polítiques d’igualtat 

- El repte de dotar de contingut real la participació. Participar per prendre part en les decisions  

- El repte d’ampliar l’agenda política a temes emergents. L’economia social i solidaria, sobirania 
alimentària 

- El repte de la Formació professional. L’atur de llarga durada 

- El repte del lideratge territorial que defineix la relació amb la RMB, la connectivitat. 
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3. Dret al treball. Una ciutat amb una economia al servei del bé 
comú i de la prosperitat econòmica compartida.  

 

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. Contribuint a canviar l’actual model econòmic (pobresa, 
desigualtats, precarització, liquidació de drets socials i laborals). Enfortint 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), adequar les ofertes 
formatives, i implicar el teixit econòmic i productiu (divers i heterogeni) en aquelles actuacions 
(emergència social, transició, transformació) que de manera participada i planificada es considerin 
prioritàries. 
 
Cal defensar (racionalitzant-los i adequant-los a la nova lògica) els instruments públics d’ocupació i 

formació, davant de la creixent privatització d’aquests serveis (polítiques dominants del governs 

central i autonòmics). 

Promoure una economia productiva, una economia diversificada, amb drets socials i laborals, 
enfortint la cooperació i la equitat. Planificant el futur amb criteris democràtics. Diversificació, 
coneixement, ciència, innovació i creativitat. 
 

Algunes propostes concretes: 

- Pla d’actuacions transversals per reduir la intensitat energètica dels nostres sistemes de 

producció, comercial i domèstic. Implementant les figures dels agents energètics, promovent 

tallers i pràctiques que permetin reduir la factura energètica i fer servir aquest estalvi en noves 

actuacions. 

- Prioritzar la rehabilitació funcional i d’eficiència energètica del parc d’habitatges antic de la 

ciutat. Mapa d’habitatge buit, mesures correctores, incentius. Promoure rehabilitació d’habitatges, 

enfortir les polítiques socials, i fer crèixer les experiències i oportunitats9 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 (assessorament legal, projectes compartits, tecnologia)  

l’autoconsum de l’energia solar i la eòlica. Fomentar la captació d’energia solar mitjançant 

l’aprofitament dels sostres solars dels polígons industrials.  

- Fomentar la racionalització i consum de productes elèctrics de consum. Administració i ciutadania, 

per “castigar”, penalitzar la obsolescència provocada (TICS). Facilitar la reparació d’aparells i 

components. Reciclar objectes usats i components o materials. 

. Fer créixer el pes de les diferents formes d’economia social, cooperativisme, proximitat. 
 

Hem d’aprofitar la oportunitat d’incrementar el pes de les diferents formes d’economia social. Horts 

urbans, agricultura ecològica, comerç just, banca ètica, xarxes de solidaritat. Conreant Terrassa o l’Anella 
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Verda són exemples de gran potencialitat. Cal igualment promoure l’economia del bé comú, des de 

l’ajuntament, empreses, ciutadania, posant en valor la participació democràtica , la equitat i la 

sostenibilitat. 

 

Comerç i turisme de proximitat, consum responsable 
 

El comerç és un dels pilars de l’activitat econòmica de la ciutat i el turisme de proximitat, constitueixen 

factors importants per la reactivació econòmica, la creació d’ocupació i enforteix la cohesió. Cal 

estimular i facilitar  una major presència dels productes de proximitat, ecològics, de comerç just en la 

xarxa d’oferta comercial (mercats municipals i xarxa convencional) i en l’oferta de restauració, cultural i 

creativa de la ciutat. 

Cal desenvolupar les sinergies amb el turisme de proximitat (patrimoni romànic, modernisme, 

industrial), el foment de les indústries creatives, i el coneixement del nostre entorn natural. L’Anella 

Verda, amb tots els seus components ofereix enormes possibilitats de contacte amb la natura, 

coneixement de l’entorn, gaudir de productes i una gastronomia de proximitat, i per tant, de fer 

possibles activitats de serveis comuns a la comunitat on poden trobar espai diferents formes d’activitat 

professional, d’empreneduria i d’economia social. 

També cal incorporar nous itineraris d'interès culturals i de memòria col·lectiva que ajudin a entendre 

millor la construcció social de la ciutat, a través de les lluites populars del segle passat, les del moviment 

obrer, moviment veïnal i cultural, en la resistència contra la dictadura i el combat per les llibertats 

democràtiques i la justícia social. Un patrimoni educacional (revolta social, solidaritat i compromís) 

imprescindible per entendre millor les lluites dels nous moviments socials, i particularment el valor de 

la mobilització i el compromís per fer possible el canvi social. Un exercici democràtic indispensable pel 

coneixement i per la defensa dels drets socials (amb un preu de vides humanes, sacrificis i generositat) 

que van marcar les generacions que ens han precedit. (cultura i memòria) 

 
Un dels objectius principals de la nostra gestió és que l’ajuntament sigui un factor important de suport 
a la creació d'ocupació digna i de qualitat i a la contractació laboral.  
 
Considerem necessari introduir la planificació local, acompanyada del corresponent finançament i amb 
la participació dels sindicats i actors econòmics i socials per adoptar les mesures necessàries per a definir 
una Estratègia per l'Ocupació.  
 

Algunes propostes concretes: 

 
- Un Pla Multisectorial per l'Ocupació que harmonitzi totes les iniciatives que tinguin per objectiu la 

creació d'ocupació. 
 
- Dissenyar i aplicar les mesures de col·laboració amb altres administracions per a un Pla Urgent 

Ocupació / Formació per a aturats de llarga durada i per a majors de 50 anys.  
 



Programa Electoral PODEM-IVE 
Eleccions Municipals 2019-2023             

 
 
 
 

   
 

13 
 

- Formació, principalment per sectors amb més dificultat en l’accés al món laboral: joves amb poca 
experiència laboral, majors 50, persones migrades i dones principalment.  

 
- Fomentar convenis de pràctiques d’estudiants amb PIME’s,  beques de mobilitat a estudiants 

(Erasmus/Leonardo...). 
 
- Reformular les funcions dels observatoris municipals per obrir-los a la participació ciutadana, 

sindical i social per seguir l'evolució de l'ocupació en l'àmbit territorial de què es tracti i proposar 
les mesures adequades. 

 
- Garantir l'eficiència i el desenvolupament dels serveis públics, per assegurar ocupació estable i de 

qualitat. 
 
- Reforçar clàusules social a les licitacions, prioritzant les PIME´s, cooperatives,.. i autònoms locals, 

per a la creació d'ocupació, i que propiciïn la sostenibilitat mediambiental de les empreses i els drets 
laborals.. 

 
- Fomentarem la creació de llocs de treball verds: en el sector forestal, vinculats al canvi de model 

energètic, rehabilitació d'habitatges i mobilitat sostenible. 
 
- Transport gratuït per a persones en situació d’atur. 
 
- Estudiar la possibilitat i viabilitat de remunicipalitzar serveis públics actualment externalitats, sense 

perjudici dels drets i llocs laborals. 
 
- Promoure una economia de proximitat: limitar la construcció de nous superfícies comercials i 

potenciar el comerç local i de barri. Dinamitzar els mercats municipals i de barris. 
 
- Promoció autoocupació, propiciar facilitats econòmiques per iniciar negocis petits, afavorir els 

ajuts.  
 
- Promoure les potencialitats de l’Anella Verda i l’entorn rural de Terrassa. 
 
- Treballar contra la bretxa salarial d’homes i dones.  
 
- Apostem per la reindustrializació de Terrassa. Aplicant criteris d’economia verda i I+D fomentant la 

transferència de coneixement universitat-empresa. Potenciant la digitalització de les empreses com 
a futur immediat per garantir la seva implantació i manteniment en el mercat de treball. 

 
- Impulsar un Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental. 
 
- Estudiar la proposta de reconvertit un polígon de la ciutat en Polígon Verd: murs verds, sostres 

productors d’energia solar. 
 
- Limitar la promoció de grans superfícies; dinamitzar i activar el comerç de proximitat a tots els 

barris. 
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- S'ha de retornar al servei de Medi Ambient el servei d'activitats i llicències, ara en Promoció 
Econòmica. Aquesta decisió ha alliberat del control ambiental la posada en marxa de les activitats 
lo qual pot generar problemes i distorsions d'alt risc ja  que passen per davant els criteris econòmics 
pels criteris de seguretat i de sostenibilitat ambiental. 

 
- Fomentar en els espais agrícoles que conservem, l'agricultura ecològica. Mantenir i ampliar el 

programa d'horts urbans. Recuperant espais avui en dia desertitzats i en mans de les immobiliàries. 

Com a exemple  l’espai AEG  pel que fem una  proposta de habilitar com a horts tots els espais avui 

buits, cedint la seva gestió a l’AMPA de l’escola i a les AAVV dels barris que l’envolten.  

- Fomentar tots els aspectes relacionats amb l'economia social i cooperativa 
 
- Fomentar la banca ètica com a alternativa i sobretot, que l'Administració municipal la promogui i la 

utilitzi. 
 
- Potenciar les entitats financeres que siguin cooperatives, públiques, locals o èticament 

responsables. 
 
- En aquest sentit fem nostres les 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis, que 

reclama la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, i que ha fet seva la XES (Xarxa d’Economia 

Social ) de Terrassa. També les 10 mesures per fer créixer el cooperativisme. Entenent que 

cooperativisme i economia social i solidària són agents imprescindibles per la democratització 

econòmica municipal amb criteris de viabilitat ecològica. 
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4. Ètica i bon govern, fiscalitat socialment justa, transparència 
 

La desconfiança i desafecció de la ciutadania cap a la política també afecta en l’àmbit local. Per això en 

l’àmbit de l’ètica i  la transparència té més valor i credibilitat el que s’ha fet que allò que es diu. Nosaltres 

venim de la tradició de l’esquerra neta de corrupció i activa en la lluita contra les males pràctiques. 

D’aquest esperit, el municipalisme que representem ha defensat i defensarà de manera molt singular el 

compromís amb la transparència, l’austeritat, el rendiment de comptes, la radicalitat democràtica i el 

sentit de servei públic. Dit d’una altra manera, volem una ciutadania activa i compromesa amb els afers 

públics. 

Cal gestionar correctament els serveis públics i no disparar-ne indegudament els costos fent un bon ús 

del diner públic. No cal oblidar que l’Administració pública ha de ser una estructura que impulsi el 

progrés social. El principi que ens mou és el d’una Administració austera, moderna, oberta a la 

ciutadania, ètica i amb parets de vidre. No oblidem que els impostos, la fiscalitat són l’instrument que 

tenim per garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom. 

L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és el de poder disposar de 

suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa, garantir la prestació 

dels serveis municipals bàsics a uns nivells de qualitat i donat resposta a les necessitats bàsiques de les 

persones. Una fiscalitat que incideixi en la millora de la sostenibilitat, lluiti contra el canvi climàtic, 

afavoreixi l’ocupació i sigui socialment justa. 

 

Algunes propostes concretes: 

 

- Els nostres càrrecs electes compliran el codi ètic de les seves respectives organitzacions 

 

- Creiem en la transparència i no tenim res a amagar. Per això a la nostra web farem pública l’agenda 

dels càrrecs electes, els documents polítics de referencia i els ingressos de PODEM-IVE 

 

- Rendirem comptes. Farem pública la nostra tasca política a l’Ajuntament amb informació a la web 

de PODEM-IVE i amb audiències públiques obertes a la ciutadania. 

  

- Treballarem  i actuarem amb respecte per  la ciutadania, escoltant abans d’actuar, amb respecte 

per l’oposició i per la independència de les entitats i associacions. 

 

- Respectarem la tasca de tot el personal municipal. 

 

- Garantirem la figura de la Carta de Serveis Públics a tots els serveis i empreses municipals, tant els 

prestats directament com els externalitzats. Establirem sistemes de treball per programes i 

indicadors d’avaluació qualitativa i quantitativa. 
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- Millorarem l’accés ciutadà a la informació del nostre Ajuntament. També millorarem, per tal de 

garantir l’aplicació de la llei vigent de procediment administratiu, els mecanismes d’accés de la 

ciutadania per la tramitació de les seves gestions amb l’administració pública d’una forma eficient. 

 

- Potenciarem la figura de la Síndica Municipal de Greuges, dotant-la de més recursos que 

garanteixen la seva independència del govern municipal 

 

- Garantirem un funcionament democràtic i plural dels mitjans públics de comunicació local 

 

- Sotmetrem sistemàticament a programes d’auditoria externa de gestió dels serveis i procediments 

de l’administració local. 

 

- El Pla de Mandat, instrument per compartir el projecte el pla d’actuació municipal permetrà 

conèixer la concreció, la temporalització dels compromisos i l‘agenda i programa estratègic del 

govern, garantint la transparència, el procés participatiu i la rendició de comptes. 

 

- Promourem una fiscalitat socialment justa amb criteris ambientals, al serveis de l’interès general i 

amb l’objectiu de garantir bons serveis públics. 

 

- Farem campanyes de conscienciació sobre la importància de la fiscalitat pel bé comú i informarem 

a la ciutadania de manera acurada sobre el destí dels seus impostos  

- Estendrem la tarifació social 

 

- Exigirem el retorn de l’IVA pagat per l’Ajuntament en les seves inversions  

 

- Demanarem que es reformi l’IBI. Cal una reforma en profunditat de manera que se’n pugui modular 

el seu impacte sobre les famílies, en funció de les seves capacitats reals. 

 

- Control de dades privades. Núvol públic. Seu electrònica i Portal de transparència per tal de 

garantitzar l’aplicació de la L.39/15 però al mateix temps utilitzar programari lliure i defugir del 

control de GOOGLE.  Ampliació horari  OAC' s (Oficines d’Atenció Ciutadana). 

 

- Impulsar pressupostos participatius. Ampliant-ho a les àrees i els projectes de ciutat. (impulsar la 

descentralització de les decisions de ciutat als Districtes). 

 

- Garantir l’accés als mitjans electrònics a tota la ciutadania, recolzant a aquells col·lectius més 

analògics, avançant cap a Wifi municipal pública. 

 

- Dotar de més caràcter decisiu i vinculants, les decisions dels Consells de Districte i Sectorials, per 

evitar que siguin només com a espais d’informació. Potenciar consultes ciutadanes directes, sobre 

temes d’interès general. 
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- Revisar i simplificar els reglaments dels processos de participació per tal d’arribar a més població.  

 

- Reforçar els observatoris com a òrgans de transparència i control del bon govern de l’Ajuntament. 

 

- Incrementar pressupost participatius a disposició dels districtes. 

  

- Potenciarem la participació de la ciutadania i les entitats en la redacció i disseny dels processos 

d’elaboració de propostes, subvencions, de participació, reglaments, això com campanyes de 

sensibilització ...com element de transparència. 
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5. Drets Socials: Dret a la vida, a viure amb dignitat en una ciutat 
que lluita contra les desigualtats, construint drets per a 
l’autonomia personal 

 
Dret a la vida plenes condicions d’igualtat en, en qualsevol etapa dels projectes vitals  i que fa de  la 
justícia social, l’objectiu comú.  

Proposem polítiques integrals, basades en la protecció dels drets i les llibertats. La ciutat ha de ser un 
espai d’equitat i la protagonista del disseny, l’organització i la transformació de la realitat social és la 
ciutadania. 

Per recosir una ciutat colpida per la crisi i les retallades en els serveis a les persones, (provocades per 

polítiques supramunicipals majoritàriament) és necessari parlar d’inclusió, cohesió, drets i benestar, per 

fer possible el dret a la ciutat, amb actuacions de millores de barris, antigentrificació, amb equitat socio- 

espacial i garantia d’habitatge assequible, reivindicar com Ajuntament equipaments i serveis de 

proximitat que milloren la qualitat de les persones a altres òrgans competents, relacionats en temes 

educatius o de salut  (fer créixer el lloguer públic, alternatives cooperatives ..) sostenible, amb eines de 

planejament i governança participativa. 

Cal treballar des d’una visió transversal de les polítiques d’inclusió socials: salut, educació, habitatge, 
ocupació, infància, joventut i cultura; per tal de potenciar una ciutat activa amb la prevenció de la 
precarietat i els risc d’exclusió, i fomentar la convivència en la diversitat, la Interculturalitat, el foment 
en l’accés a la cultura, a l’esport o l’oci com a eines cabdals per a  la cohesió als barris de la nostra ciutat. 

Dret a l’educació, en una  ciutat que volem educadora que es compromet amb tothom, que vol ser 

inclusiva, que veu en l’educació una eina de lluita contra la desigualtat i per la  cohesió social i que 
treballa per a crear una ciutadania culta, lliure i compromesa amb la millora de la seva realitat immediat 
i la transformació social global.  

Els ajuntament han jugat sempre un paper que han anat més enllà de les seves competències i 
obligacions estrictes, dedicant recursos en forma d’equipaments, programes i activitats per a la millora 
de l’acció educativa.Terrassa n’ha estat un exemple i ha de tornar a ser-ho! 

Algunes propostes concretes: 

 

-  Avançar en la lògica de l’educació a tota hora: recuperar l’esperit, la gestió  i els recursos del 

Plans Educatius d’Entorn per a  fer un pas endavant reclamant  el colideratge i el compromís 

real del Departament. 

- Recuperar el paper de l’OME com a instrument de planificació educativa  i el seu espai. 

- Lluitar contra la segregació de debò, donant paper a les institucions representatives de la 

Comunitat Educativa, en diàleg constant amb les seves entitats i xarxes. Garantir que s’apliquin 

les mesures aprovades per la Taula de la Segregació Escolar i vincular les mesures del Síndic de 

Catalunya en relació a la segregació escolar. 
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- Treballar per a l’èxit escolar de tothom: exigència, compromís i col·laboració, generant 

oportunitats reals per a la igualtat. 

- Vetllar per eradicar absentisme escolar i reforçar els equips professionals que hi treballen. 

- Potenciar la xarxa 0-3 recuperant el seu lideratge en l’atenció a la petita infància. 

-  Fer un estudi de necessitats reals per a  valorar  la construcció de nous equipaments.  

- Fer de la Universitat factor de dinamització  educativa, social i de promoció econòmica 

mitjançant la transferència de coneixement cap el teixit productiu. 

- Vetllar per a garantitzar la construcció de la nova escola primària Sala i Badrinas 

- Compromís per trobar al més aviat possible una solució a la problemàtica d’espai a l'escola 

Crespinell, prioritzant la possible cessió dels baixos de l'edifici municipal del carrer Pantà, nº20 

- Potenciar i expandir el projecte de Camins Segurs a totes les escoles de la ciutat o equipaments 

amb participació de infants o jovent per tal de garantitzar la seguretat integral i conscienciar 

la conducció respectuosa respecte a la figura del vianant. 

- Incentivar programes que eduquen en valors, en el foment de l’autonomia de les persones 

joves, el treball per projectes, l’atenció a la diversitat i a les diferències juvenils, el treball sota 

la perspectiva de gènere, la dimensió comunitària i l’ús de les TIC. Destinades a aquells 

col·lectius entre els 12 i els 25 anys. 

-  Potenciar i posar en valor els instruments de participació de la comunitat educativa: el Consell 

Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional. 

- Reformar el CEM perquè esdevingui Consell Educatiu acollint a tota la comunitat educativa i 

integrant el món del lleure, de les entitats de a Xarxa Terrassaeduca, ... de tothom que a la 

ciutat treballa per l’educació.  

 

Drets de la infància, dret a la participació i a la participació activa com a persones de ple dret. Al 

joc al lleure i a l’oci creatiu.  

-  laborar el Pla de joc a la ciutat en la línia de la Ciutat jugable (exemple BCN).  

- Impulsar la participació, dotant de contingut al Consell d’Infants: vincular-ho a accions de 
participació i decisió reals  (posar noms a carrers, dissenyar parcs, ... ) fent partícips eles infants 
de la millora dels seus entorns vitals. 

Algunes propostes concretes: 

-  Dotarem ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants que ho vulguin en les 

activitats culturals, educatives o esportives dels pobles i ciutats.  

-  Atendrem la situació de joves migrants i extutelats que es troben en situació de carrer 

promovent recursos per la seva transició a la vida adulta. - Exigirem a l’Estat i la Generalitat 
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que actuïn exercint les competències que tenen encomanades i  la corresponsabilització en 

l’abordatge de la situació.  

- Potenciar els Casals d’estiu a nivell de ciutat, juntament amb les entitats de lleure educatiu. 
Augmentant els recursos econòmics i les beques per aquells col·lectius amb necessitats 
especials. Com a eina d’inclusió social per als infants i suport a les famílies. 

- Treballar per fer efectiva la participació real dels infants i joves amb capacitats diverses.  

 

Dret de la joventut: Volem una Terrassa en la que el jovent pugui decidir de forma autònoma sobre 

quin ha de ser el seu desenvolupament personal, tipus de formació, quin nucli de convivència vol crear 

i quines són les activitats que fa en el seu temps d’oci. Volem, per això unes polítiques publiques que ho 

facin possible.  Aquestes polítiques han d’estar protagonitzades per la pròpia gent jove, per tant volem 

els volem compromesos amb la seva ciutat i participant en la vida política terrassenca.  

 

Algunes propostes concretes: 

- Reformulació del nou Pla Local de Joventut a partir del 2020. 

- Consolidar l’Oficina d’Emancipació juvenil com a punt de referència per a la joventut en les 

seves demandes i necessitats, en el seu procés d’autonomia personal: assessorament en 

orientació acadèmica, i orientació laboral de forma gratuïta i personalitzada. 

- Recuperar la figura d’assessora en temes d’habitatge dins de l’Oficina d’Emancipació Juvenil 

per tal de acompanyar en les diferents dificultats que es pot trobar aquest col·lectiu davant de 

clàusules de contractes de lloguer o la contractació d’hipoteques. 

- Promourem habitatge social pels joves, per a garantir la possibilitat de fer un projecte de vida. 

Cal facilitar aquest habitatge amb una veritable política social que ajudi i ho afavoreixi: Dotar 

d’un programa d’habitatge específic per a gent jove de lloguer assequible en les promocions 

HPO, garantitzar habitatges de la Borsa de mediació de Lloguer Social destinats, per a les seves 

característiques a col·lectius amb dificultat a l’accés a l’habitatge com és el jovent. 

-  Fomentar, dinamitzar l’alumnat dels instituts en participació d’activitats dins i fora dels espais 

educatius, com a eina cabdal en l’autonomia per la recerca de recursos del seu interès a la 

ciutat. 

- Campanyes i educació en la sensibilització de la prevenció i detecció de la violència de gènere, 

agressions racistes o per  discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 

- Potenciar els programes destinats a visibilitzar i normalitzar les diferents opcions sexuals 

existents en la nostra societat: Fomentat tallers, activitats, des d’una perspectiva transversal 

dels diferents serveis municipals, per tal d’educar en el respecte, la no violència, la no 

discriminació, educació en la igualtat de gènere des de la diferència, evitar i conscienciar sobre 

actituds LGTBfòbiques que cal eradicar. 
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- Vetllan per la visibilització del Servei de Consulta Sexual i Ginecològica adreçada al jovent, per 

tal de garantir practiques sexuals sanes, saludables, responsables i respectuoses. Per tal 

d’evitar, malalties de transmissió sexual, i dels embarassos no desitjats. 

-  Mantenir els espais distribuïts per tota la ciutat per a que els joves creadors i creadores puguin 

grafitar de forma lliure i sense tutela. Sempre des d’equilibri entre la necessària convivència 

cívica de la ciutadania, i el dret individual de cada persona a expressar-se lliurement.  

- Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica de les persones joves a través de les pràctiques 

artístiques i musicals. Facilitant la formació i professionalització de joves creadors/ores en 

relació a les pràctiques artístiques contemporànies a través del BaumannLab, o altres models 

alternatius i dels Bucs Baumann. 

-  Recolzar les entitats juvenils de la ciutat per tal que puguin desenvolupar les seves activitats, 

en els diferents formats existents i mantenir amb elles una cooperació administrativa per tal 

de poder desenvolupar conjuntament activitats fonamentals pel conjunt de la ciutat.   

- Ampliar l'oferta formativa d'educació en el lleure per oferir un lleure encara amb més qualitat 

i apostar pel treball en xarxa entre les entitats de lleure i visibilitzar la tasca la voluntària de les 

persones joves que formen part de les entitats de lleure. 

- És necessari reforçar el projecte de Casals a la ciutat, més pressupost i més treball transversal 

perquè realment sigui un projecte de ciutat i al mateix temps cal ampliar el pressupost en 

inversió en millores necessàries als local cedits a les entitats de lleure. 

- Foment de l'ocupació en sectors de futur, amb especial atenció a I+D+I, TIC, medi ambient així 

com en agricultura sostenible amb ajuda i programes específics de formació i capacitació, 

financiació i ajuda a projectes de gent jove en aquests àmbits per a una ciutat del s.XXI. 

- Fomentar campanyes informatives de prevenció sobre les diferents addiccions en la nostra 

societat que afecten especialment a les persones joves en el seu desenvolupament cognitiu i 

físic com poden ser: les drogodependències, les relacionades amb les noves tecnologies i 

xarxes socials així com les causades per les Cases d’apostes.  

 

Dret a la cultura com a vertebradora d’una ciutadania lliure i creativa, compromesa amb la 

construcció de la ciutat, alhora la cultura esdevé tractor per a l’activitat econòmica.  

Algunes propostes concretes: 

- Elaborar la proposta del nou Museu de Terrassa que integri de manera coherent les seves 

seccions i la incorporació de nous elements patrimonials. 

- Continuar impulsant la candidatura de la Seu d’Egara de patrimoni de la humanitat de 

l’UNESCO. 
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- Revitalitzar les sales de difusió teatral i cinematogràfiques que doni un ús més intensiu 

d’aquests equipaments públics. 

- Propiciar el treball transversal i col·laboració entre servei de cultura i turisme per incrementar 

la dimensió cultural dels grans esdeveniments de ciutat, com ara la Fira Modernista, Festa 

Major. 

- Creació, suport a artistes locals. Proposta de Murals als barris: aprofitament de les mitgeres: 

una per barri, artistes locals i forans. 

- Explorar i potenciar l’eix relacional entre educació i cultura: establint punts de trobada entre 

les Instituciones i entitats culturals de la ciutat i els centres escolars. 

- Biblioteques han de ser focus de dinamització cultural al territori. 

- Atreure talent cultural. Fomentant la creació d’espais-taller per artistes joves dels diferents 

àmbits vinculant les tasques que si desenvolupin a les universitats i a centres educatius 

(batxillerats artístics i escola d’arts). 

- Aprofitar el paper de ciutat creativa, ciutat del cinema. 

- Aprofundir en la cultura als barris, descentralitzant així la seva difusió: música, teatre, 

incorporant el cinema, vinculat a la Ciutat Creativa. 

- Revisar de cara  a la seva implementació el Pla local de la Cultura, plantejant una reflexió 

profunda entre la cooperació públic- privat.  Per tal d’incorporar-la al Llibre Blanc de la Cultura. 

- Potenciar i donar suport la cultura popular i revisar mecanismes per millorar les subvencions a 

la mateixa i vetllar per visibilitar la seva funció cohesionadora del teixit social de les mateixes. 

- Implementar la figura o un servi format en la detecció en violències de gènere i LGTBfòbiques 

per tal de vetllar per la no agressió en qualsevol acte públic i gestionar i denunciar qualsevol 

agressió de forma ràpida i eficaç. 

- Desenvolupar el projecte “Fabrica  de la cultura” a l’Acondicionament Terrassenc. Un projecte 

destinat a la creació artística de joves valors, d’agitació i difusió de la   modernitat   i centre de 

noves tecnologies de la creació. 

 

 

Dret a l’esport, de la infància i la joventut  a la ciutadania en general. De l’esport escolar al de clubs. 

L’esport com a dret de ciutadania, com a part del foment de la vida saludable a la  formació ètica i en 
valors. 

Algunes propostes concretes: 

 -  Elaborar una diagnosi dels equipaments esportius municipals per tal d’elaborar un Pla 
quadriennal de reforma d’aquets equipaments i també. 

 
- Revisió del Pla d’Activitat Física esportiva i de Foment de la Salut. 
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- Prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, el foment de l’esport per 

a tothom. 
 
-  Establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, per 

portar a terme programes amb un interès social mesurable i prioritzant l’esport de base i amb 
baix impacte mediambiental.  

 
-  Donarem continuïtat a la tarifació social en els programes d’activitat física i esportiva, en els 

equipaments esportius i en les estades i activitats d’estiu com a model de garanties d’equitat i 
accessibilitat.  

  
-  Elaborarem un programa continuat en la formació dels gestors i professionals del sistema 

esportiu en valors d’equitat, no discriminatoris i en detecció d’assetjament sexual.  
 
-  Promourem l’esport femení per a qualsevol edat. Potenciarem l'ús de les instal·lacions 

municipals per part de les dones, mitjançant la priorització d'horaris i distribució equitativa 
d'espais per a les activitats més feminitzades.   

 
-  Impulsarem els valors ètics i ens comprometem a denunciar i prendre mesures contra la 

violència a l’esport.   
 
- Vetllar per tal que els centres d’esport i en les competicions esportives, no es produeixin cap 

tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. Ni existeixin actituds 
ni insults masclistes contra les dones o de caràcter LGTBIfòbics. 

- Estudiar la viabilitat pressupostària, per tal de cobrir les piscines municipals. Germanitzant la 
seva utilització durant tot l’any, apropant així l’esport al veïnatge i es podria concertar la 
utilització de les instal·lacions per part de les escoles de la zona.  

 

Dret a la salut, més enllà de la necessària atenció sanitària, el dret a una vida saludable, cal vetllar 

per la qualitat dietètica i la seguretat dels aliments. L’Ajuntament des de les seves competències ha de 

potenciar aquests serveis i les bones pràctiques. Salut i esport, activitat física en general que potenciïn 

una vida saludable.  

Entenem la salut com una forma de vida autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un dret fonamental 

per a totes les persones.  La salut individual i col·lectiva depèn sobretot de determinants de tipus social, 

econòmic, ambiental i laboral, i com aquests condicionen la nostra vida i el nostre futur, la qual cosa es 

tradueix en un pitjor estat de salut entre els col·lectius socialment menys afavorits.  Només amb 

intervencions intersectorials sostingudes, equitatives i eficients que posin en pràctica l’enfocament de 

la salut a totes les polítiques es pot aconseguir una millora substancial de la salut de tothom i la reducció 

de les desigualtats socials en salut.  
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Algunes propostes concretes: 

- Vetllar per l’aplicació de les normatives de control ambiental per a la protecció de la salut, 

especialment les relatives al trànsit i a la velocitat dels vehicles, normes industrials de 

producció i sanejament. 

 

- Promoure accions educatives dirigides a generar hàbits saludables a segments socials 

d’especial risc: adolescents, gent gran, dones, persones amb capacitats diverses, persones 

migrades. 

 

- Impulsar el treball intersectorial en matèria d’alimentació, relacions afectives, esport, oci, ús 

de tecnologies, hàbits culturals i en la millora dels mitjans de comunicació humans. 

 

- Harmonitzar la gestió dels serveis de salut a la ciutat. Per tal de garantir els mateixos drets i 

atenció sanitària per  tota la ciutadania. Reivindicant-ho als òrgans competents. 

 

- Defensar des de les institucions publiques locals aquelles situacions que generin indefensió 

cap a la ciutadania en relació a diferents àmbits d’actuació dels serveis de Salut, on té 

competència directe la Generalitat, i que els moviments socials com Marea Blanca, 

reivindiquen des de fa anys, es realitzin adequadament, com per exemple: que els  

CUAPs  atenguin 24 hores seguides tots els dies de l'any,  ubicant-los en zones urbanes 

d’atmosfera protegida; Reducció a 48h el temps d'espera per les visites del metge/metgessa 

de família;  conèixer les llistes d'espera des del moment de la seva petició al servei d'Atenció 

Primària; Vehicular les queixes i reclamacions de la ciutadania i fer el seguiment dels 

incompliments  tot creant una Oficina Municipal amb aquest objectiu; Garantir l'atenció 

sanitària a tots els terrassencs i terrassenques i amb independència  de la seva situació 

administrativa. 

 

- En aquest sentit, proposem  que en l’àmbit de les escoles hi hagi formació  de l’RCP/reanimació 

cardiopulmonar a partir d’edats molt primerenques, per tal d’interioritzar-la en els 

infants  petits i recordar-la durant cada any de la seva educació. 

 

- Exigir la construcció d’un nou CAP a la zona de Can Roca i  explorar la necessitat d’ un CAP a 

Ca n’Anglada.  

 

- Promourem les actuacions de salut ambiental adreçades al control i la vigilància dels agents 

físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i indrets 

habitats, que poden generar riscos per a la salut.  

-  Seguirem impulsant campanyes de prevenció i informació sobre el VIH i altres infeccions de 

transmissió sexual (ITS), de promoció de la salut i dels drets sexuals i reproductius. 
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Dret a l’habitatge digne, volem garantir l’habitatge per fer efectiu el dret que estableix la 

Constitució, l’Estatut i que promou la Carta Europea de salvaguarda dels Drets Humans.  

Per garantir l’habitatge digne cal impulsar polítiques per ampliar el parc públic d’habitatge, especialment 
per oferir social per aquells col·lectius en risc d’exclusió, i pal·liar les situacions d’emergència que vivim 
de manera permanent. La nostra viu un problemàtica greu en relació als desnonaments ja que ha patit 
l’impacte de la crisi immobiliària, per això les polítiques  d’habitatge han d’anar destinades a redreçar la 
situació. 

 

Algunes propostes concretes: 

- Cal una diagnosi de l’estat dels habitatges i restablir mecanismes de control per tal de revertit 
les problemàtiques que tenen les comunitats veïnals afectades per habitatges buits propietats 
de entitats financeres principalment.  

- Cal aprovar un nou Pla Local d’Habitatge per tal de planificar quin model de ciutat volem i posar 
les persones com a beneficiaries directes, no el mercat immobiliari. 

- Ampliar el parc d’habitatge públic a través de diferents formules, segons competència 
municipal: Impulsar el servei de Borsa Mediació Lloguer Social – incrementar la captació 
d’habitatges privats amb incentius o noves formules de tinença; Formula de Tanteig i retracte. 
Sancions a grans tenidors i entitats financeres per tal de disposar dels seus habitatges. 
Expropiació temporal de l’usdefruit dels habitatges de grans tenidors per forçar l’execució 
obres rehabilitació.  

- Instar al Congres la reforma de la LAU per frenar la pujada els preus dels lloguers i per capacitar 
als Ajuntaments en la  seva regulació. 

 
- Ampliar els recursos habitacionals temporals. Augment de places, tant de dones com d’homes, 

a de l’ANDANA, l’alberg per a persones sense sostre. 
 
-  Potenciar aquells projectes destinats a fer acompanyament a persones o unitats familiars amb 

necessitats especials per tal de poder recuperar la seva autonomia, amb seguiment en recerca 
ocupacional i de formació encaminada a la recerca activa de feina.  

 
- Impulsar espais de cooperació entre municipis per tal de fer pressió als grans tenidors: entitats 

bancaries, Fons volto ... en relació a convenis cessió habitatges. 
 
- Impulsar espais de cooperació entre municipis per tal de fer pressió a les grans 

subministradores energètiques per tal de no fer talls de subministraments a col·lectius 
vulnerables. 

 
- Dret als subministraments basics, vol dir aigua des de la política de gestió directa, vol dir llum 

i gas des de cercar el compromís social de les grans empreses, vol dir pactar amb les 
energètiques del tercer sector.  
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- Recuperar la Taula Local d’Habitatge com a espai de participació en matèria d’habitatge entre 
els diferents moviments socials existents, entitats del tercer sector i administració entre 
d’altres. 

 
-  Enfortir amb recursos humans els Serveis que més estan atenent a col·lectius que estan patint 

l’impacte de l’exclusió social a la nostra ciutat, sobretot en matèria d’habitatge. 
  
- Potenciar la cooperació amb l’Agencia d’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent en 

les competències d’habitatge. 
 
- Cal fomentar i ajudar a la rehabilitació d’habitatges com un altre element complementari. 
 
- Cal limitar i condicionar la creació de nou habitatge privat, atenen a criteris de sostenibilitat 

ambiental. Primer cal resoldrà la reducció del patrimoni existent perquè aquest es redueixi, i 
llavors de forma racional i en funció de les necessitats fer una política estratègica d’habitatge. 

 

 

Dret una vida digna, autònoma i de ple dret per a tothom: Cal comprometre als poders 

públics en la resolució dels nous reptes: En les societats actuals la revolució de la longevitat, les persones 

amb capacitats diverses, dependents i col·lectius amb necessitats especifiques, per tal de garantir una 

vida digna, autònoma i de ple dret. 

Algunes propostes concretes: 

- Cal aplicar la nova perspectiva comunitària al Pla Local de Serveis Socials. Que plantegi nou 

model d’atenció dels serveis socials on es redefineixin les prestacions i serveis accessibles per 

a la ciutadania, les pràctiques d’intervenció social, es repensin els models organitzatius i 

s’augmenti la intervenció des de la perspectiva comunitària, dotar l’atenció integral des dels 

serveis socials amb salut, educació, cultura, ocupació, habitatge, i des d’aquesta perspectiva 

consensuar un nou Pla Local de Serveis Socials. 

-  Potenciarem la transversalitat de les actuacions amb  una major implicació d’altres serveis 

municipals per tal de recolzar activament en els projectes que desenvolupa serveis socials.  

-  Vetllarem perquè tota persona amb el dret a la Renda Garantida de Ciutadania o qualsevol 

altra prestació econòmica tingui accés a la mateixa. 

- Impulsarem un pal pilot municipal d’implementació directe de la Renta Garantida Ciutadana.  

-  Promourem un índex de referència per tal que tots els serveis municipals apliquin, en les 

diferents gestions econòmiques, el mateix indicador d’exclusió social (tenint com a referència 

l’indicador de IRSC) per tal d’evitar que en cada gestió amb l’administració, de diferents serveis 

s’apliqui un criteri diferent. (Bonificacions residus, taxes piscines, Casals d’estiu, lloguer Bucs 

Baumann) 

-  Combatrem  la feminització de la pobresa amb programes que atenguin les situacions de risc 

social des d’una perspectiva de prevenció i emancipació.   
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Els drets de la gent gran garantir una vida digna i plena al la gent gran és una obligació de la nostra 

societat. 

Algunes propostes concretes: 

 Potenciar la paritat i la diversitat d’origen, cultural, en la composició dels òrgans del 

participació i presa de decisions. Davant la diversitat del grup de població dels més grans de 

65 anys, és fonamental promoure que aquesta diversitat sigui patent en els òrgans de 

participació. 

 

 Potenciar el Voluntariat i associacionisme: la participació és una part clau de la vida activa i  

aquí la gent gran és un gran actiu (fonamental). 

 

 Desplegar estratègies que afavoreixin la integració de la gent gran a la societat digital i evitin 

fractura promovent activitats atractives per apropar les aplicacions i les TIC a la gent gran..) 

 

 Promoure accions per lluitar contra la discriminació per motius d'edat,  potenciant imatge 

positiva d’aquestes persones, mitjançant campanyes de reconeixement  potents, 

sensibilització. Posar en valor el seu treball, la seva l’experiència i expertesa a la societat.  

 

 Difondrem el coneixement dels protocols d’actuació dels maltractaments contra la gent gran. 

 

 Desenvolupar el Programa Viure i Conviure; promovent d´aquesta forma models de 

convivència intergeneracionals, entre persones grans i estudiants, donant resposta a 

necessitat habitacional i combatent la solitud.  

 

 Impulsar i Ampliar el Programa Sempre Acompanyats a tota la ciutat, o bé desenvolupar altres 

programes de caire públic, per tal de donar resposta a les situacions de solitud i potenciar la 

solidaritat. 

 

 Ampliar els Programa d´arranjaments  en número de persones i actuacions a la llar  per tal de 

poder adequar habitatges promovent d´aquesta forma l´autonomia de la persona i el seu 

manteniment en la llar. 

 

 Implementar ajuts  o bé un servei de transport adaptat per les persones en situació de 

dependència per tal de poder desplaçar-se als centres de dia, o bé realitzar alguna sortida, 

participar en activitats del barri. 

 

 Promoure que les persones grans amb menys recursos econòmics puguin accedir a l´oferta de 

lleure/ activitats dels centres cívics ( als centre cívics es paguen les activitats, i als casals de la 

Generalitat són gratuïtes). 
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 Millorar les respostes de suport a les famílies cuidadores ( Xec Servei de SAD,  impulsar xarxes 

de suport, detectar buit ens els circuits i millorar coordinació, facilitar estades temporals 

residencials a persones grans ateses a casa, grups de suport d´ajuda mútua. 

 

 Municipalització i/o dignificació dels serveis externalitats d’atenció i acompanyament a la Gent 

Gran i persones amb discapacitat funcional. 

 

 Exigir la realització de les obres de millora i adequació de la residencia publica Mossèn Homs. 

 

 Reivindicarem construcció de la residència pública a Sant Pere Nord. 

 

 Ampliar els programes d´envelliment actiu (programes de prevenció i promoció de la salut). 

 

 Promoure models alternatius residencials per atendre a les persones grans que precisen 

atenció i cura, integrats al barri/ comunitat, no institucionalitzats, en col·laboració amb el 

tercer sector, fundacions... 

 

 Impulsar, Formar en processos de desenvolupament de projectes de cohabitatge sènior en el 

marc d’una cooperativa d’habitatges de cessió d’ús i o altres.. ( explorar opcions). 

 

 Impulsar la creació d’un servei integral en la gestió, acompanyament i assessorament amb 

l’objectiu de donar atenció a totes les qüestions relacionades en l’atenció a la persona 

pensionista; Vetllant pel compliment de prestacions, drets, com ara els sanitaris i de 

dependència, supervisar llistes d’espera de les residències geriàtriques, tant públiques com 

privades i farmacologia, cultura i així com els programes de l’INSERSO. Un servei que hauria de 

treballar de forma transversal amb altres serveis municipals o supramunicipals. (idea recollida 

del document de Pensionistes) 

 

Fomentant les igualtats, accessibilitat universal ja que avui aquests accés es clau per una 

igualtat real de totes les persones: 

Algunes propostes concretes: 

- Dotar de caràcter impulsor i d’observatori constant Taula Local de Capacitats Diverses i 

Accessibilitat, com a eina cabdal de participació, control i coneixement de les necessitats 

fonamentals en relació a les persones amb capacitats diverses que viuen a la ciutat. 

- Promoure la informació, assessorament i els suport necessari per a la igualtat d’oportunitats i 

la no discrimina en tots els àmbits i etapes de la vida de la persona. 

- Impulsar l’accessibilitat universal als espais i equipaments públics; a la informació i 

comunicació facilitant els mitjans necessaris electrònics o d’acompanyament segons les 

diferents tipologies de discapacitat. Eliminació de les barreres arquitectòniques; habilitar els 

mitjans electrònics per adaptar-los a les especificitats detectades.  
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- Fent complir la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. Elaborar, aprovar i executar el 

pla municipal d’accessibilitat i les revisions corresponents, i també els plans d’actuació i gestió 

en àmbits concrets amb afectacions en matèria d’accessibilitat, i determinar anualment les 

actuacions que s’han de dur a terme i el pressupost corresponent. 

- Promoure la participació i les associacions socials amb persones amb capacitats diverses. 

- Vetllar per la no discriminació en l’educació, formació i promocionar la integració de les 

persones amb capacitats diverses al món laboral de forma activa. Treballar cap a una Escola 

inclusiva única com objectiu integrador real. 

- Fomentar els mecanismes d’autonomia personal, amb ajuts tècnics dels serveis socials i 

sanitaris, prestacions econòmiques. 

- Garantir en tota promoció publica d’habitatge un percentatge d’habitatges adaptats a 

persones amb reconeixement de discapacitat. 

- Garantir la participació de persones amb capacitats diverses a activitats d’oci, cultura i esport. 

- Impulsar activitats en relació a la prevenció i atenció a la salut, des de l’interseccionalitat en 

l’anàlisi de les necessitats i les seves particularitats personals per tal d’evitar discriminacions 

d’origen, gènere, classe social influeixen o orientació sexual en la salut. 

- Treballar activament per afavorir l’autonomia de les persones amb diferents tipus 

d’accessibilitat cognitiva, vetllar per tenir els mecanismes adequats de comunicació i gestió de 

la vida quotidiana en tots els àmbits d’atenció ciutadana. Promoció i formació  llenguatge de 

signes als professionals que treballen a atenció ciutadania entre d’altres. 

- Vetllarem en l’aplicació de la normativa d’accessibilitat en lavabos públics i privats, com a una 

millora per a tota la població. 
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6. Dret a gaudir de Serveis Públics de qualitat, sostenibles i 
saludables per a tothom.  
  

 
L’Ajuntament és avui per avui el major proveïdor de serveis a la ciutadania, aquests han de garantir 
l’accés universal, la qualitat i han de ser  al mateix temps garants d’equitat, sense oblidar la solvència 
tècnica, l’eficàcia i la sostenibilitat econòmica i mediambiental. 
 
A banda de la formació tècnica específica caldria garantir la formació en temes transversals com ara 
gènere, convivència, xenofòbia, detecció de violències masclistes o LGTBIfòbiques, entre d’altres.  
 
Augmentar recursos serveis municipals, per garantir viabilitat i servei de qualitat (RRHH) 
 

Algunes propostes concretes: 

- S’ha de garantir la coordinació efectiva entre el FFCC, RENFE i els línies d’autobusos per tal de 
garantir i facilitar ràpid i segur a qualsevol barri de la ciutat: interconnecti, proximitat.. 

 
-  Reforçar l’accés en transport públic als polígons industrials. 
 
-  Garantir freqüències horàries per tal de garantitzar la cobertura en totes les franges horàries 

inclòs cap de setmana. 
- Exigir a l’empresa un pla d’avaluació i millora continua que contempli en redisseny de les línies de 

la ciutat en funció de les necessitats que es vagin detectant en els fluxes de la vida quotidiana en 
la ciutat. 

 
- Avaluar la possibilita amb la valoració en l’impacte pressupostari oportú, de la remunicipalització 

del transports públics. 
 
-  Capitalització de l’empresa. Gestió  residus / promoció reciclatge, major inversió Eco_Equip 
 
- Diagnosi de punts negres: les burilles i xiclets. Totes els bars i restaurants de la ciutat haurien de 

estar proveïts de recipients recol·lectors de burilles, xiclets en el seu espai immediat per tal de 
poder recollir-los, i s’hauria de fer complir les ordenances municipals sobre neteja de les borares 
a les portes dels establiments. Dotant als agents de capacitat sancionadora. I dotar de tasca 
pedagògica amb un Pla d educació cívica per la convivència en l’espai públic. 

 
-  Terrasses dels bars i restaurant, Aquestes han de complir les obligacions establertes en les 

ordenances municipals sobre la neteja dels espais que han privatitzats, dels quals tenen domini 
privatiu. 

 
-  Tota la ciutadania és responsable de en l’ús correcte dels contenidors de la brossa per tal els 

agents cívica hauran de tenir especial cura en la vigilància d’aquests espais. Entorns immediats als 
contenidors. Estudi de costos, viabilitat i implementació mitjançant d’una prova pilot d’un pla de 
control digital de correcte ús dels contenidors de brossa. 
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- Recuperar la figura del policia de barri per  tal d’avançar en un model de proximitat i confiança en 
la seguretat de la ciutat. 

 
- Augmentar la ràtio de policia a la població de Terrassa per tal de complir amb la ràtio establerta 

amb els estands europeus.  
 
- Impulsar i divulgar servei funerària pública, per tal de garantir la seva continuïtat davant les dues 

de caràcter privat. Garantitzant perfil propi i oferir carta de serveis. 
 
- Millorar la xarxa de clavegueram, recollida aigües pluvials. 

  
 

Funerària 
 
Als darrers 4 anys dos empreses privades han prestat serveis a la demarcació del nostre municipi. La 
empresa municipal ha de fer front a l’intrusisme i ha d’atendre els serveis d’enterrament amb qualitat 
del servei i amb rentabilitat econòmica i social. 

Algunes propostes concretes: 

 
- Recolzament de la empresa publica funerària 
-    Anar renovant i actualitzant els serveis del Cementiri Municipal: manteniment general, crematori, 

sales,...   
- Millorar i ampliar el Servei d'atenció i acompanyament al dol. 

 

Neteja urbana: 

- Fer una Auditoria de Gestió d’Eco-Equip SAM.  

- Donar suport a les demandes de la Taula de Residus.  

- Aprovar un nou Contracte Programa d’Eco-Equip segons resultats de l’auditoria.  

- Dotació recursos personals, mecànics i pressupostaris d’Eco-Equip.  

- Posada en marxa la tercera Deixalleria Fixa tal com necessita el municipi, prevista a la zona Nord. 

- Millorar i ampliar el servei de Deixalleria Mòbil amb més punts de parada, horaris més adequats 
i amb nous vehicles per a garantir el servei. 

- Aplicació de sistemes de Dipòsit i Retorn d’envasos als establiments comercials i en alguns 
equipaments municipals 

- Racionalitzar els punts de recollida en contenidors i les rutes i itineraris dels vehicles de recollida. 

- Cal millorar en el sistema de neteja dels contenidors. 
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- Garantir unes freqüències de buidatge de contenidors adequades i eficients, evitant el 
desbordament permanent que generà brutícia. Horaris fixes i equilibrats a tota la ciutat segons 
les necessitats. 

- Establir els mecanismes de neteja dels entorns del contenidors i eliminar els punts negres 
permanents 

- Ampliar i millorar les bonificacions ambientals premiant a la ciutadania en les seves bones 
pràctiques i cercar mecanismes de sanció efectiva i pedagògica als que ho fan malament de 
forma voluntària. 

- Realització de campanyes i accions d’informació i sensibilització ciutadana que ajudin a aquesta 
a fer les coses correctament i explicitant la necessitat d’actuar respecte al problema dels residus 
pel seu impacte mediambiental. 

- Garantir sistemes de participació reals com la posada en marxa de l’Observatori Municipal de la 
Neteja i els Residus de Terrassa, com a òrgan de decisió, de col·laboració i de control i 
fiscalització de la gestió dels residus a Terrassa i de l’empresa municipal Eco-Equip. Dins el 
Consell d’Administració de l’empresa hi ha d’haver una representació de la ciutadania. 

- Ampliar i millorar el sistema de compostatge casolà, amb millors bonificacions, més formació i 
ampliar la xarxa existent. 

- Comprar vehicles menys contaminants, de menys emissions i amb ús de combustibles 
renovables, o d’emissió 0. A més, de vehicles que redueixin la contaminació acústica, o sigui, 
amb limitació del soroll. 

Seguretat urbana: convivència, prevenció i protecció. Entenem que l’Administració Local 

ha de construir i dissenyar polítiques locals de prevenció i seguretat des d’un model plural i sempre de 
la mà de la ciutadania. Una cultura de la prevenció i la seguretat des de la proximitat, tenint en compte 
l’espai públic com a vertebrador de les relacions humanes, per a garantir el dret a la seguretat.  

Construir la seguretat des de la proximitat amb la ciutadania facilitarà el coneixement directe de les 
situacions i percepcions que realment afecten a les persones per elaborar polítiques realment properes 
a la ciutadania i potenciar la participació de la comunitat, ha de comptar amb les associacions, entitats i 
moviments socials, especialment en els temes que fan referència a la convivència, la prevenció i la 
seguretat.  

La Policia Municipal ha de focalitzar el seu treball al servei de la ciutadania fent especial menció a la 
relació amb la comunitat. 

Algunes propostes concretes:  

- Potenciar els consells municipals de districte com a interlocutors en matèria de convivència, 
prevenció i seguretat. Promoure barris segurs, educadors, mediadors socials i agents cívics, que 
treballin conjuntament els problemes de fons.  
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- 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 a les situacions socials i de seguretat de la ciutadania. 

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

- Potenciar la figura de l’agent de convivència amb una anàlisi de les seves funcions i àmbits 
d’intervenció. Assegurar la figura de l’agent de convivència com element de informació, 
comunicació i cohesió.  

- Relaborar plans sectorials de prevenció i seguretat amb perspectiva transversal i amb especial 
atenció a la violència masclista, la seguretat viaria i la seguretat ciutadana.  

- Reforçar els serveis tècnics municipals de protecció civil amb els recursos tècnics, humans i 
econòmics suficients per poder desenvolupar les competències municipals que estableixen les 
normatives. Dotar dels recursos necessaris el centre de gestió d’emergències. 

- Demanar a les administracions amb  les competències (la Diputació i la Generalitat) els recursos 
necessaris per prevenir i disminuir els risc d’incendis forestals. Netejant les rieres i torrents que 
travessen el terme municipal de Terrassa.  

- Estudi de la plantilla de policia local per adequar-la a les ratios mínimes segons la directiva de la 
Unió Europea. Implica renovar i ampliar la plantilla de la policia municipal.  

- Revisar i actualitzar el pla local de seguretat ciutadana. Amb processos de participació ciutadana 
i les entitats locals. 

- Recuperació de la figura del policia de barri. 

- Actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), així com tots els plans 
d'emergència municipals. 

- Complir amb l'article 59 de la llei 5/1994 de 4 de maig per finançar els serveis de prevenció i 
extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat. 

- Revisar que el  pas i accés de vehicles dels serveis d’emergències, no sigui incompatible amb zones 
peatonals i mesures de seguretat per impedir el trànsit i pas de vehicles privats. 

- Reclamar a l'ACA el manteniment i neteja en zones de la seva titularitat,  a les rieres del terme 
municipal. 
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7. Dret a una ciutat de futur:  Impuls cap a la transició energètica, 

cultura de l’aigua, energies renovables, patrimoni  natural. 

 
Des de la ciutat hem de passar de les idees d’ un món més sostenible ambientalment, al compromís i la 
coresponsabilitat de la ciutadania i dels poders públics locals, en un projecte de transició cap a un model 
econòmicament sostingut, un model ambiental sostenible i una equitat social. Garantir el nostre futur 
passa per protegir el planeta del canvi climàtic. 
 
El Canvi Climàtic és una realitat i un repte sense precedents que requereix una acció decidida i urgent 
tant a escala europea com a nivell global, però que té part de les seves causes en totes aquelles 
polítiques locals que no han tingut el mediambient com  un actiu a protegir i revaloritzar. 
Enfront de la  crisi climàtica hem d’ impulsar mesures  cap a una transició energètica que respongui als 

problemes que l’ actual model provoca en els diferents àmbits (sanitat, mobilitat, medi natural,etc), 

cercant noves oportunitats de canvi. 

A Terrassa cal ser més protagonistes i més actius: ens juguem la salut de les persones. La contaminació 

a les grans ciutats d’Europa mata i causa moltes malalties respiratòries. A la nostra ciutat superem els 

ratis de contaminació, com ens han advertit les autoritats de la UE. 

 

Algunes propostes concretes: 

 

-  La defensa del medi natural i la biodiversitat, és una oportunitat que cal desenvolupar per tenir 

cura del nostre patrimoni comú, impulsant una economia ecològicament viable i socialment 

integradora. Una economia del coneixement, de la cooperació i del treball en xarxa, reduint la 

petjada ecològica (economia circular), una economia orientada cap a la transició energètica.  

-  Una visió integrada i mancomunada de tots els departaments de l’Ajuntament per fer possible els 

acords en matèria de medi ambient i sostenibilitat. Compromisos verificables. 

-  Una ciutadania activa (entitats educadores, cíviques, Xarxa Educa, i d’altres), compromesa amb 

els valors de la sostenibilitat i l’educació ambiental i la salut de les persones..  

 

ANELLA VERDA DE TERRASSA, I LA RECUPERACIÓ DELS ENTORNS NATURALS DE LA CIUTAT 

 

El municipi de Terrassa  gaudeix una gran biodiversitat degut a la gran riquesa paisatgística i gran varietat 

d’ecosistemes naturals que troben al voltant del casc urbà 

Dintre d’aquest context L’ Anella Verda de Terrassa, ha de constituir l’eina que eviti els processos de 

degradació de l’espai natural, garantint la connectivitat ecològica i recuperant activitats agrícoles i 

ramaderes compatibles amb la sostenibilitat ambiental, fomentant l’ús social i respectuós. 
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Algunes propostes concretes: 

-  Revisió del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) del 2003, incompatible amb el Pla de 

l’Anella Verda aprovat al darrer Ple, mes d’abril 

- Garantir l’execució del Pla Especial d’ Ordenació i Gestió de l’Anella Verda de Terrassa, en relació 

a protecció del paisatge i de la biodiversitat que conté, producció i comercialització de productes 

agrícoles i ramaders ecològics, i l’ús social del medi natural 

-  Fer de l’ANELLA VERDA, una gran oportunitat per protegir i ampliar tota la zona periurbana, 

aprofitant al màxim les possibilitats ambientals: educació, cultura i oci, turisme de proximitat, 

salut, agricultura, ramaderia i multiplicant el seu ús social.  

-  Integrant de manera mancomunada amb l’Agència Catalana de l’Aigua, el tractament de les Rieres 

i torrenteres, en col·laboració amb els barris i la FAVT.  

 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA i NOVA CULTURA DE L’AIGUA 

Cal desenvolupar un seguit de mesures concretes contra el canvi climàtic que ja es aquí. La transició 

energètica ha de ser el camí per lluita contra aquest el canvi climàtic impulsant mesures  de producció 

local descentralitzada que siguin alhora prou eficients com per a ser prou eficaces i sostenibles. 

 

Algunes propostes concretes: 

-   Creació de l’AGENCIA D’ENERGIA LOCAL per tal de facilitar el desplegament de les noves 

possibilitats (DIRECTIVES EUROPEES I DEL GOVERN D’ESPANYA) per generar energia neta amb 

fonts renovables. Aprofitant exemples d’altres ciutats europees. 

-   Pla per la instal·lació d’equips de generació elèctrica (fotovoltaica, eòlica....) a tots els 

equipaments i edificis de titularitat municipal en. Generació d’energia pròpia aprofitant  els 

sostres públics municipals. 

-   Pla per l’aprofitament del sostres industrials (polígons i naus industrials), al servei de la generació 

d’energia (solar i eòlica), mitjançant una acció concertada per convertir els sostres i teulades 

industrials en centres de generació energètica. Estalvi directe i producció d’energia neta. 

-   Pla d’incentius fiscals per connectar amb l’Agencia d’Energia Local tots els sostres d’habitatges 

particulars i comunitaris que tinguin capacitat de produir energia neta.  

-   Pla d’incentius fiscals a tots els habitatges de la ciutat compromesos amb la rehabilitació 

d’habitatges amb criteris d’estalvi i d’eficiència energètica.  

-   Pla d’estalvi i eficiència energètica, amb sistemes de mesura i distintius identificables i 

homologables, al comerç de la ciutat, bars, restaurants, etc.  
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NOVA CULTURA DE L’AIGUA 
 
Hem aconseguit la municipalització de l’aigua. Cal ara consolidar els instruments de participació i 
seguiment: Taula de l’Aigua, Observatori de l’Aigua. 

 

Algunes propostes concretes: 

 
-  Continuar amb mesures de sensibilització social, educació i pedagogia permanent, preservació 

d’un recurs escàs.  

- Pla de millora  continua de la xarxa de distribució. Evitant fugues.  

-  Pla de millora de la qualitat de l’aigua de boca: per tal de propiciar el seu us per part de la 

ciutadania i també a la xarxa a bars i altres establiments de restauració com una opció viable. 

Evitant així l’ús de les ampolles de plàstic en general. 

 

MOBILITAT I ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC 

La planificació de la mobilitat de la ciutat, s’ha d’orientar cap a millorar la qualitat de la vida, el 
medi ambient i la salut de les persones, i també la imatge de la ciutat.  

Hem de reduir el nombre de vehicles de combustió ocupant el  nostre espai públic, potenciant el 

transport públic, la xarxa de carril bici, i fonamentalment, facilitant l’ús del carrers per fer possible els 

desplaçaments a peu i tot tipus d’accessibilitat (infants, persones, persones amb dificultats, amb carrets 

de la compra, cadires de rodes, etc.). 

Els grans reptes de futur se situen en la millora del transport públic en autobus i ferroviari, 
millores en la intermodalitat entre modes de transport, en la millorar dels 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”. 

Algunes propostes concretes: 

- Recuperar i prioritzar la xarxa de transport públic, línia ferroviària orbital (ciutats metropolitanes: 

des de Mataró fins a Vilanova). 

- Reorientar el  Pla de Mobilitat per a situar al centre la figura del vianant i aprovar, en els 6 primers 

mesos del mandat, el plans de actuació de desenvolupament. 

-  Tarificació zona 2, transport públic integral. 

- Realitzar el projecte d'Estació dels FGC a la Rambleta-Jutjats amb Torres i Bages, previst des de fa 
anys. Reclamar a l’Estat la Construcció de l’estació RENFE – Oest, al barri de La Maurina.  

- Promoure l’extensió de les zones 30 al conjunt de la ciutat, així facilitar la convivència amb els 
vianants i afavorir els espais de mobilitat i convivència. 
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-  Ampliació i millora dels carrils bicis a la ciutat, i també amb les connexions fins a Matadepera, 

Sabadell i la mateixa UAB.   

-  Recuperar el Bicing: servei municipal d’ús de bicicletes. 

-  Regular (ordenances) l’ús dels patinets i altres dispositius de mobilitat.   

- Revisar, adequar i racionalitzar el servei d'Autobusos, així com les línies urbanes atenen a la nova 

situació i necessitats de la ciutat. 

-  millorar el Bus-llançadora per comunicar la ciutat amb l’Hospital de Terrassa, facilitant el 

desplaçament de treballadors/es i usuaris. Revisar les condicions del pàrquing facilitant el seu ús, 

quan sigui necessari, especialment pels treballadors i treballadores, minimitzant les tarifes.   

- Potencia l’ús del cotxe elèctric (fiscalitat) i augmentar els punts de recarrega a la ciutat. Mobilitat, 

contaminació.  

- Cal promoure eines de sensibilització i educació ambiental en temes de mobilitat sostenible. Crear 

consciencia de manera mes continuada. Impulsar els caminis escolars com a mesura per reduir la 

contaminació, congestió dels cotxes i potenciar l’autonomia dels infants i així afrontar el problema 

d'accessibilitat a les escoles en hores d'entrada i sortida. 

- Demanar a la Generalitat l’eliminació del Peatge de les Fonts a la autopista C-16 

- Estudiar la funcionalitat d’un sistema de transport de passatgers en superfície.  Tipus 

sistema  Tramvia  

- Definir polítiques i actuacions concretes en mataria d’aparcament orientades a certs grups (per 
exemple residents i usuaris dels principals centres motors i/o generadors de mobilitat). 

 
- Definir polítiques i actuacions concretes en matèria d’aparcament orientades a certs grups  amb 

problemes de mobilitat per facilitar-les l’accés i el desplaçament per a la ciutat (per exemple 
residents i usuaris amb vehicles adaptats, gent a mobilitat reduïda, ....). 
 

- Revisar i refer tota la part impositiva, tant d'Impostos com Ordenances per a bonificar als 

usuaris/es de bicicletes, de vehicles no contaminants..., i fer una política clara de limitació del 

vehicle privat i afavorir al transport públic, ferroviari i autobús. 

- Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa com a alternativa a l’ús i la propietat de 
vehicles privats (“carsharing”, “carpooling”, lloguer, etc.). 
 

- Redefinir el sistema de transport urbà de mercaderies i zones de càrrega i descàrrega  per 
potenciar-lo fer-lo mes eficient. 

 
- Treballar per generar un sistema i dotar-lo dels recursos tècnics i financers, agilitzar la retirada 

dels vehicles abandonats als carrers, amb un sistema garantista pels propietaris. Per afavorir la 
mobilitat, la seguretat ciutadana i alliberar espais per l’aparcament de vehicles privats. 
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QUALITAT AMBIENTAL DE L’AIRE 

 

La contaminació atmosfèrica i  acústica, són problemes que malmeten la qualitat de vida de la ciutadania 

a les nostres ciutats, que tenen repercussió sobre la salut de les persones, que estan sotmeses a nivells 

de contaminació superiors als tolerables. 

Els municipis estan obligats a disposar de plans de prevenció i reducció de la contaminació atmosfèrica 

i acústica, que realitzen una diagnosi de la situació i estableix uns plans d’actuació, per millorar la qualitat 

ambiental de les nostres ciutats. 

 

Algunes propostes concretes: 

 

- Desenvolupar un model de mobilitat sostenible i saludable, que inclogui aspectes com impulsar 

la utilització de la bicicleta elèctrica, control dels vehicles més contaminants, reducció de la taxa 

de vehicles de tracció mecànica en els cotxes menys contaminants. 

 
- Millorar la xarxa d’itineraris principals per vianants 
 
- Identificar zones urbanes d’atmosfera protegida: centres educatius, sanitaris, cívics i casals de la 

gent gran. 
 
- Millorar el sistema de prevenció , control i informació de la contaminació atmosfèrica de la ciutat. 
 
- Crear l’ Observatori de la Qualitat de l’ aire. 
 
- Establir mecanismes de control i coneixement de la contaminació acústica. 
 
- Incorporar criteris acústics en l’ espai públic. 
 
- Controlar el soroll del vehicle privat 
 
- Fomentar l’ utilització de paviment sonororeductor 
 
- Revisió del mapa estratègic de soroll 

 

UNA ECONOMIA MÉS SOCIAL I SOLIDARIA  

Una visió integral de la lluita contra els efectes del canvi climàtic obliga a una transformació dels models 

productius, econòmics i de consum, depredadors, irresponsables i que ens porten al malbaratament 

dels recursos.  

Cal treballar, des de l’àmbit local per una economia al servei de les persones, ecològicament viable i 

socialment integradora. 
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Algunes propostes concretes: 

-  Desplegar les propostes contingudes al Pla Estratègic d’Economia Social i Solidaria de Terrassa, 

aprovat per unanimitat recentment, amb la participació de les entitats de la Xarxa d’Economia 

social. 

-  Posar en marxa l’Observatori sobre contractació i compra pública, una eina indispensable per 

implementar les clàusules socials, i garantir la contractació i la compra pública amb criteris ètics i 

ambientals. 

-  Enfortit el mapa d’entitats i empreses d’economia social i solidària. Fer créixer la cultura i la 

pràctica del consum responsable. 

 

De manera general,  fem nostres les 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària als municipis, que 

reclama la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, i que ha fet seva la XES (Xarxa d’Economia Social) 

de Terrassa, També les 10 mesures per fer créixer el cooperativisme. Entenent que cooperativisme i 

economia social i solidària són agents imprescindibles per la democratització econòmica municipal amb 

criteris de viabilitat ecològica.  

 

ANIMALISME 

 

Terrassa ha de constituir una ciutat lliure de maltractament animal, on tots els casos d’abandonament i 

maltractament han de ser perseguits i sancionats. Per altra banda cal fer un gran debat ciutadà sobre la 

convivència a l’espai públic entre les persones i els animals. Cal fomentar el compromís dels propietaris 

de mascotes, principalment de neteja i també del respecte per part de la ciutadania. 

 

Algunes propostes concretes: 

 

- Creació de la regidoria o servei de Benestar animal. 
 
- Licitació pública per una millor gestió del CAAD; dotar les instal·lacions un recinte adaptat a la 

creixent realitat d’espècies exòtiques. Potenciar controls de qualitat de la vida dels animals per 
tal de garantir que no hi ha patiment, maltracta o inanició. 

 
- Incentivar el compliment de d’identificació i cens dels animals domèstics 
 
- Eliminar l’ ús d’animals a fires i actes , en els quals es pugui produir situacions d’estrès dels 

mateixos 
 
- Formació de la policia municipal en matèria de dret animal i dotar-los de lectors de xip per 

identificació de la propietat del mateix. 
 
- Creació d’ un protocol d’ actuació en cassos d’ abandonament d’ animals a la via pública. 
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- Permetre l'accés lliure d’ animals de companyia al transport públic 
 
- Estudiar el que representaria l'accés dels animals als edificis municipals. 
 
- Potenciar totes les iniciatives que impulsin l’adopció d’animals de companyia, per tal de 

conscienciar a la ciutadania del maltracta animal que suposa el negoci de venta dels animals de 
companyia. I perseguir, dins les competències municipals les ventes d’animals en plataformes de 
segona mà lucratives o que puguin causar un greuge als animals. 

 
- supervisar les instal·lacions dels Pipican i vetllar per tal que tots tinguin zona d’obra amb arbres.  
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8. Dret a la ciutadania: a exercir-la plenament en llibertat i 
comunitàriament, sense exclusions, sense discriminacions ni 
renuncies i construint igualtats en la diversitat.  

 
Terrassa és i ha de ser una ciutat de valors i per tant cal impulsar un debat ampli i profund sobre els 
valors ciutadans que la ciutat ha d’assumir com apropis i prioritaris. 

 

Per una Terrassa feminista de debò  

Ja no es pot obviar el crit unànime de les dones cada 8 d març que reclamen les polítiques necessàries 

per al sosteniment de la vida humana, independentment que siguin realitzades per homes o dones.  

No hi ha marxa enrere.  

L’Ajuntament de Terrassa ha d’afavorir les condicions per eliminar qualsevol tipus de discriminació i 

promoure l’apoderament de les dones. Les polítiques públiques han de garantir l’autonomia de les 

dones i la seva llibertat. Per fer-ho possible cal intervenir des de la transversalitat en totes les polítiques 

municipals  i aconseguir la justícia de gènere. La proximitat de les polítiques municipals tenen la força 

de transformar la vida de les persones de forma immediata i visible.  

Així doncs, cal lluitar contra les situacions que són fruit de la divisió de rols, especialment contra la 

feminització de la pobresa i la violència masclista. Per altra cantó, és cabdal plantar cara  als elements 

estructurals, és a dir , a aquells elements que fonamenten i fan possible el patriarcat, per garantir la 

igualtat d’oportunitats i donar veu a les dones en l’esfera pública.  

 

Algunes propostes concretes: 

 

- Incrementar el pressupost per a les polítiques de gènere, recuperant la inversió pública i revertir 

les retallades que les polítiques d’austeritat han tingut sobre aquelles àrees  que tenen un impacte 

directe sobre la vida de les persones, i en especial de les dones, en el seu desenvolupament, 

llibertat de moviments i seguretat.  

 

- Reforçar l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere, establint un referent a cada àrea 

municipal per avaluar l’impacte de les polítiques dutes a terme en matèria de gènere. Garantir 

una participació paritària de les dones a totes les esferes formals i informals de gestió de 

l’administració municipal. 

 

- Fomentar pressupostos amb perspectiva de gènere i formar a les entitats i a la ciutadania en 

general en aquesta visió de gènere. Fomentar pressupostos amb perspectiva de gènere i formar 

a les entitats i a la ciutadania en general en aquesta visió de gènere.  
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- Incrementar el pressupost per a les polítiques de gènere, recuperant la inversió pública i revertir 

les retallades de les polítiques d’austeritat han tingut sobre aquelles àrees  que tenen un impacte 

directe sobre la vida de les persones, en el seu desenvolupament, llibertat de moviments i 

seguretat.  

 

- Fomentar clàusules d’igualtat de contractes, convenis i subvencions per avançar en la justícia de 

gènere.  

 

- Crear clàusules socials que promogui l’equitat de gènere en les contractacions públiques, 

l’equiparació salarial i de  salaris dignes en sectors feminitzats.  

 

- Elaborar i aplicar el Protocol contra les agressions sexuals. 

- Promoure els programes de prevenció de la violència masclista, amb especial atenció en les 

relacions abusives dels joves.  Oferint eines de prevenció, detecció i protecció.  

 

- Revisar i aplicar els protocols de prevenció de la mutilació genital i agressions sexuals. 

  

- Revisar els protocols i les pràctiques sobre les violències sexuals i ampliació pressupostària dels 

Servei d’informació  ales dones (SIAD) municipal.  

 

- Fomentar un Pla Municipal de prevenció d les violències masclistes a través de l’impuls de 

programes d’educació afectivosexuals, masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0.  

 

- Impulsar un protocol de bones pràctiques en la comunicació interna i externa de l’ajuntament, 

utilitzant un llenguatge inclusiu.  

 

- Fomentar l’estudi anual sobre les  dones de la ciutat que  aporti una diagnosi dels indicadors de 

paritat. 

 

- Potenciar la investigació d gènere en tots els àmbits i disciplines.  

 

- Incrementar i donar suport a la formació en perspectiva de gènere i coeducació al personal dels 

diferents àmbits educatius municipals per tal de promoure una educació coeducativa amb 

l’objectiu de prevenir i eliminar les diverses discriminacions per raó de gènere ,  actituds sexistes 

i violència masclista.  

 

- Garantir que les biblioteques públiques disposin d’un apartat o espai de materials feministes i 

revisar les publicacions masclistes.  
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- Impulsar mesures per la recuperació de la memòria històrica de les dones i del moviment 

feminista, tan mateix en col·laboració amb el moviment memoralistic de la ciutat.  

 

- Aprofundir en l’aplicació i avaluació del reglament municipal per la igualtat fe gènere, a través de 

la Comissió 8 de març i els moviments feministes de la ciutat. 

 

- A partir d’un ampli procés participatiu, elaborar la Carta dels Drets de les Dones de Terrassa. 

 

- Empoderament  a les associacions de dones , al moviment feminista i grups que treballen per la 

igualtat, així com les dones grans, vídues i immigrants, discapacitades, donant suport a les 

iniciatives i a les activitats que desenvolupen i a la formació.   

 

- En aquest senti, facilitar un espai públic  ( Casal, Centre d'entitats feministes... )  a les entitats  i 

moviments feministes de la ciutat per tal de facilitar la seva tasca així com treball autònom i 

autogestionat.  

 

- Revisar els criteris de les línies de subvencions específiques adreçades a entitats i col·lectius 

feministes.  

 

- Fomentar la formació ocupacional i continua de les dones en els nous sectors econòmics. 

Assessorar a les mitjanes i petites empreses per tal  que elaborin plans d’igualtat.  

 

- Avançar en la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu dels diferents temps de vida i treball 

entre dones i homes per alliberar temps a favor de les persones sobre les que recauen els treballs 

de la vida quotidiana i de cura com ara la creació d’espais per a l’atenció als infants i a les persones 

depenents en actes i activitats organitzades per l’Ajuntament, fer compatibles horaris escolars i 

laborals, tot creant i promovent nous serveis  a la infància i garantint alhora la coherència 

educativa i amb les necessitats dels infants.  

 

- Reforçar i ampliar mesures per equilibrar les càrregues familiars: ajudes dependència, 

teleassistència,  atenció a les famílies, assistència personal.  

 

- Impulsar campanyes a les empreses, amb la col.laboració de les organitzacions empresarials 

i sindicals, amb l’objectiu de sensibilitzar per tal d’incorporar als convenis col.lectius els canvis 

necessaris per a la conciliació dels diferents temps de treball.  

 

- Millorar  la digitalització i l’automatització de tots els serveis de tramitació per tal de millorar-ne 

la gestió.  
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- Vetllar per l’aplicació de la legislació internacionals:  acollir i atendre a les persones en situació de 

tràfic i explotació sexual, accedint a recursos o creant estructures i mecanisme que o facin 

possible.  

 

- Fer que la Regidoria de les dones s’integri a l’alcaldia per garantir la transversalitat de totes les 

àrees, organismes i empreses dependents.   

 

- Garantir una participació peritaria de les dones a totes les esferes formals i informals de gestió de 

l’administració municipal.  

 

 

 

Guanyar l’equitat LGBTI +  

L'aprovació en el Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia dota els ens locals de competències i facilita mesures per prevenir, eradicar i abordar 

situacions de discriminació. La finalitat és garantir la igualtat de tracte de les persones lesbianes, gais, 

transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals.s models de diversitat LGBTI+, en especial de persones 

trans i trasngènere. 

La justícia LGBTI ha de ser prioritat transversal en les polítiques públiques municipals. Que promoguin i 

garanteixin que les persones lesbianes, gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals disposin 

i gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats que el conjunt de tota la ciutadania, així com a viure 

emparades pels principis d'igualtat i no discriminació. 

Polítiques públiques LGTBI+ que han d'anar adreçades a tota la societat, posant especial atenció en 

abordar l'homofòbia i la transfòbia. 

Algunes propostes concretes 

- Promoure actuacions de sensibilització sobre la Llei contra la LGTBIfòbia entre la població . 

- Vetllar per  visibilitzar el Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI 

DASIG) per l’assessorament i acompanyament, en especial a les persones menors d’edat. 

- Promoure un Consell municipal participatiu consultiu i de seguiment del pla municipal, per 

dinamitzar i incentivar la participació del moviment LGTBI+ en el disseny i l’aplicació de les 

polítiques municipals. 

- Inclusió de la perspectiva LGBTI+ en els plans municipals i el suport a la creació d’entitats. 
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- Fomentar i garantir la contractació i les concessions de l’Ajuntament garantit la no discriminació 

per raó d’orientació sexual i promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu 

LGBTI+ 

- Oferir formació sobre la diversitat LGBTI+ al personals municipal i al d’empreses o entitats que 

treballen amb l’ajuntament, amb mesures per valorar l’impacte de la formació. 

- Utilitzar un llenguatge de manera inclusiva i tenir en compte les persones trans i no binaries 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 

que eviti els estereotips, l’estigma i les expressions LGBTIfòbiques. 

- Fomentar un espai en les biblioteques públiques amb materials LGTBI+ 

- Desenvolupar polítiques actives per donar resposta i rapidesa d’acollida a persones LGTBI+ 

expulsades de la seva família per a aquest mateix fet. 

- Impulsar des de l’ajuntament esdeveniments en defensa dels drets LGTBI+ 

 

Ciutadania, interculturalitat, drets civils.  

En una societat rica en diversitat, des de la democràcia cultural participativa, ens ha de permetre garantir 

i desvetllar les potencialitats de la ciutadania implicant-la en el desenvolupament cultural; una cultura 

comunitària que ens ha de situar la cultura en el vell mig de l’acció social inclusiva i, alhora, garantir 

l'ampliació de públics, nous públics i nous agents actius.  

Algunes propostes concretes: 

-  Treballarem des del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat i interculturalitat 

-  Establiment de punts liles a les festes majors i altres esdeveniments massius, generant una 

campanya de corresponsabilització amb els espais d’oci permanents del poble o ciutat a través de 

protocols sobre violència masclista,  LGTBIfobiques i xenòfobes. 

- Potenciar la participació de les entitats culturals d’associacions d’immigrants en les festes 

municipals i potenciar les activitats impulsades per tal de fomentar la diversitat cultural.  

 

- Sensibilització professional i ciutadana sobre el fet migratori per tal de millorar els nivells 

d’informació, formació a l’entorn de la migració, promovent la participació dels nous ciutadans 

susceptibles de participar en aquesta formació. 

 

- Combatre els estereotips amb tallers i campanyes contra els rumors. 
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Memòria històrica 

La nostra ciutat es dipositària d'un gran llegat patrimonial: la memòria (molt plural i diversa) de les 
lluites socials, polítiques i culturals, que han marcat el nostre perfil actual. Convé no oblidar-ho. Les 
lluites obreres, veïnals, estudiantils, les del  món de la cultura, per les llibertats sexuals, o del 
moviment de les dones, durant la dictadura i també durant la transició, constitueixen referències 
ètiques que cal preservar per les noves generacions. Cal doncs impulsar les iniciatives que ajudin a 
projectar aquesta memòria democràtica. 
 

Algunes propostes concretes: 

 
- Desenvolupant itineraris de memòria local (com ja s'ha començat a fer amb la senyalització de 

la "manifestació de les pedres de 1967", "la manifestació del 10 de setembre de 1976", o 
"manifestació de La font de Les Canyes de 1969"). 
 

- Impulsar programes per a recuperar les històries personals de les dones i homes que han 
conformat aquesta història col·lectiva 
 

- Enfortir i difondre els espais de memòria existents. 
 

- Fer arribar els testimonis de les dones i dels homes a les escoles mitjançant programes 
educatius i als centres cívics. 

 

Drets humans, pau. Solidaritat. Cooperació Internacional per a la Justícia Global.  

Terrassa ha estat pionera en programes de cooperació i solidaritat internacional. Ha de continuar 

avançant en aquest camí potenciant la col·laboració de les institucions amb les entitats, establint 

sinergies positives que faran créixer el compromís de tothom en la millora d’un món cada cop mes global 

i interdependent. Cal avançar en aquesta línia de  treball incorporant el concepte de Justícia global, 

superant la idea d’ajut per la de justícia per a tothom i a tot el planeta.  

 
Algunes propostes concretes: 

- Mantenir el pressupost municipal pel serveis de cooperació. 

- Fomentar l’educació per la Pau, des de les escoles i els instituts per tal d’entendre l’efecte 

migratori i els efectes de les guerres. 
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9. Dret a una ciutat per a la vida: Una ciutat per ser viscuda per la 
seva gent.  

 

Hem de replantejar les polítiques urbanístiques i de planificació del territori , sobre uns principis de 

valors ètics i de repartiment de la riquesa que garanteixi l’ accés als bens i serveis comuns a tota la 

ciutadania (habitatge, transport , sanitat, seguretat, etc. ), i contribueixin a que les transformacions 

socials, culturals, econòmiques, siguin efectives per l’assoliment del  dret a la ciutat.  

Terrassa, és una ciutat envoltada d’espais naturals i agrícoles amb un alt valor paisatgístic i de 

biodiversitat, que ofereix múltiple potencialitats, en la seva correcta gestió (esbarjo, promoció turística, 

experimentació, etc.). 

Per que fa a la trama urbana, existeixen enormes diferències entre els barris del centre i els barris més 

perifèrics, per tant és urgent establir polítiques públiques que minimitzin aquestes desigualtats, i 

equilibrin socialment el territori de la ciutat. 

És important replantejar-se la necessitat de continuar amb unes polítiques vingudes d’ un període de 

creixement no planificat, que van constituir un error de planificació i van provocar una degradació del 

paisatge natural, afectant a la connectivitat dels diferents ecosistemes que envolten la ciutat. Em d’anar 

cap a un model de territori sostenible. 

 

Algunes propostes concretes: 

- Execució del Pla Especial d’ordenació i Gestió de l’ Anella Verda de Terrassa. Dintre d’aquest 

context L’ Anella Verda de Terrassa, ha de constituir l’eina que eviti els processos de degradació 

de l’espai natural, garantint la connectivitat ecològica i recuperant activitats agrícoles i 

ramaderes compatibles amb la sostenibilitat ambiental, fomentant l’ús social i respectuós  

 

- Establir polítiques de rehabilitació d’edificis per resoldre problemes de degradació i 

abandonament, sota criteris de sostenibilitat energètica. 

 

- Desenvolupament d’un urbanisme participatiu que permeti a tota la ciutadania expressar les 

seves opinions sobre l’ús del sòl i dels equipaments. 

- Un urbanisme de valors, per viure i conviure. Urbanisme i dret a la ciutat amable, ...  

- Impulsar la rehabilitació urbana, per millorar la habitabilitat d’un parc d’habitatge envellit 

reivindicat davant la Generalitat i invertint en la rehabilitació dels particulars subvencions.  

 

Dret al barri, a uns barris dignes. En calen Plans integrals de barris: rehabilitació d’habitatges, nova 

urbanització, espais per a tothom, barri amable, convivència, valors i bon tracte, educació treball amb 

les escoles i més enllà. 
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Algunes propostes concretes: 

-  Vetllar per tal de seguir els programes supramunicipals amb capacitat d’inversió al territori amb 

intenció de tornar a invertit en antics Plans de Barri . 

 

Sobirania agroalimentària. Horts urbans, socials, comunitaris. Xarxes alimentàries, recuperant 

espais avui en dia desertitzats i en mans de les immobiliàries. 

 

Algunes propostes concretes: 

- Proposem l’espai AEG  pel que fem una  proposta de habilitar com a horts tots els espais avui 

buits, cedint la seva gestió a l’AMPA de l’escola i a les AAVV dels barris que l’envolten.  

- Potenciar el consum responsable, amb campanyes dirigides a la població. 

 

- Terrassa i el territori. Lideratge territorial i col·laboració amb les ciutats de la segona corona. 

Redefinir el paper de comarca i les relacions amb la  Regió Metropolitana de Barcelona.  

 
- Cal revisar l'estructura territorial de la ciutat. Avui determinada per Districtes i Barris, que avui 

ja no responen a la realitat de la ciutat, per tant, cal adequar-la. Com és evident a més d'afectar 
a la distribució i organització, afecta a la distribució dels equipaments i serveis públics, al mapa 
escolar... 

 
- Cal recuperar l'equitat i distribució eficient del equipaments i serveis públics. Existeixen unes 

deficiències evidents en la distribució d'equipaments, s’han d’aplicar criteris de necessitat i 
equitat. 

 
- Cal refer el Pla d'Equipaments atenen a les noves necessitats, mancances i deficiències. Avui les 

realitats i necessitats han canviat i en alguns casos la seva funcionalitat. 
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10. Dret a decidir. Recuperar la sobirania de la gent. Una ciutat de 
la gent 

 

Cal anar pel camí de la  humanització de la política i ampliar i aprofundir en la  democràcia per a  

plantar cara als privilegis. Només hi ha dret a la ciutat si la ciutadania exerceix de forma activa el 

poder i coprodueix les polítiques.  

Conceptes com a participació, aprofundiment democràtica i radicalitat democràtica han de presidir 

l’acció municipal. La Democràcia participativa s’ha de poder exercir de manera habitual i fer-se 

efectiva en la presa de decisions sobre els temes clau de ciutat. 

 

Algunes propostes concretes: 

- Fer efectiu el Dret a la informació. 

- Fer de la transparència la forma d ¡e treball de l’administració municipal. 

- Portar al carrer i a l’administració el debat lliure i plural de les idees 

- Informació i coneixement. Societat de la informació. Big data 

- Avançar en la governança participativa com a model de governabilitat.  

- Repensar l’organització municipal en la línia de la descentralització fent-la més pròxima a 

la ciutadania. 

- Donar un nou paper als districtes, mes competències, mes recursos, mes capacitat de 

decisió. 

- Donar més paper als regidors de districte. 

- Repensar la fiscalitat per aprofundir en el seu paper de redistribució de la riquesa. 

- Fer de la tarifació social com a norma en tots els impostos municipals. 

- Dotar de més recursos els Pressupostos participatius. 
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11. 16 propostes prioritàries per a governar la ciutat 
 

1. Una ciutat activa en la lluita contra l’exclusió social. 

2. Fer del dret a l’habitatge una realitat a la ciutat . 

3. Millorar els nostres barris 

4. La Cultura, un dret per a tothom 

5. Terrassa ciutat educadora 

6. Una Terrassa Verda i que lluita contra el canvi climàtic 

7. Prioritat pel transport públic, reduir l’ús del vehicle privat a la ciutat 

8. Preservar el territori.  

9. Terrassa ciutat feminista 

10. Guanyar en equitat LGTBI 

11. Polítiques d’emancipació dels i de les joves 

12. Convivència a l’espai públic sense restriccions de drets i llibertats  

13. Ocupació, economia i economia verda 

14. Comerç, vida i serveis a la ciutadania 

15. Més reciclatge, menys residus i millor neteja 

16. Participació, transparència i qualitat democràtica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


