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“La COVID19 ha fet més palesa la
necessitat de vetllar pels drets de les
persones amb capacitats diverses en
tots els àmbits de la vida i la societat.”

Jordi Ballart
Alcalde de
Terrassa

Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa
L’emergència sanitària ha posat de relleu la debilitat
d’un sistema que, en major mesura i de forma més
greu, ha deixat de banda l’atenció especialitzada de
moltes persones amb discapacitat. El confinament, la
saturació dels serveis sanitaris i la prioritat per l’atenció de la pandèmia, ha reduït o aturat teràpies i tractaments que eren vitals per moltes persones, adultes i
infants, de la nostra ciutat.
Des de Terrassa hem denunciat i denunciem que la
COVID ha fet que es vulnerés el dret a l’atenció sanitària de moltes persones. Els efectes colaterals de la
pandèmia en moltes persones ha suposat una aturada
o una involució del procés de moltes patologies.
Necessitem tornar a enfocar el rumb en un estat del
benestar que garanteixi drets i garanteixi serveis especialitzats per a qui ho necessiti. És evident que l’im-

Històries de Terrassa
Els pisos de “La Manco”

Corria l’any 1972 i l’empresa La Asturiana SL es va fer amb
el concurs públic per construir els habitatges per a treballadors del Parc de Carreteres de Sabadell-Terrassa i els edificis
annexos. Els plànols ens parlen d’un edifici de seixanta habitatges, d’uns 80 metres quadrats amb els dormitoris mirant cap a la Mola i els balcons cap a Collserola, però hi ha
vivències i anècdotes que no surten als plànols i que s’han
forjat gràcies a les persones que han donat vida a aquesta
muntanya de maons.
Segons explica la primera família que va venir a viure als pisos del MOPU (així es deien abans de l’arribada de la democràcia, després, a principis dels anys 80, seran de la Generalitat), davant del bloc es construïen les enormes bigues de
formigó que donaven suport a l’edifici. Poc a poc s’anirien
omplint de famílies de treballadors que desenvolupaven diferents tasques al Parc de Carreteres.
Els meus pares van arribar l’any 1976, amb el meu germà, la
meva germana gran i la mare embarassada. Jo vaig arribar
uns anys després. Els meus pares són andalusos, com molts
i moltes de les veïnes que van arribar a Catalunya a guanyar-se la vida. Quan el meu pare va venir a viure als pisos, ja
portava anys treballant a Obres Públiques a Barcelona. Ell,
amb els altres treballadors, a part de la seva feina al Parc,
feien una tasca de manteniment de l’entorn dels habitatges:
desbrossar, podar, neteja general del carrer i van fer que
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pacte de la COVID19, que ha aparegut de forma sobtada i amb uns efectes devastadors, ha trastocat plans
i planificacions, però és una urgència i emergència
social prioritzar plans de recuperació que, juntament
amb la reactivació econòmica, permetin reactivar serveis per a persones amb necessitats especialitzades.

“Terrassa és plural, diversa i inclusiva. Des de
l’Ajuntament, les entitats i el voluntariat seguim
treballant perquè les capacitats diverses ens
segueixin definint com una ciutat que mai vol
deixar ningú enrere”

“Conóceme por mis habilidades, no por
mis discapacidades.” - Robert M. Hensel

aquest entorn fos més amigable, fent una zona de barbacoes i espais per jugar i practicar esport.
Les nenes i nens corríem amb llibertat pels voltants, ens
amagàvem entre el blat ben espigat per a fúria del pagès i
després corríem, cames ajudeu-me, perquè no ens enxampés. Fèiem xarranques al terra, jugàvem a fet i amagar, sortíem al carrer les nits d’estiu a explicar-nos històries per a no
dormir, sense més preocupació que la de divertir-nos.
Molts treballadors es van anar jubilant i van anar marxant
i allà quedem els fills i filles dels que un dia allà hi van treballar, alguns jubilats que són la valenta resistència i alguns
treballadors encara en actiu. El panorama és molt diferent
a com el recordo quan jo era nena. Ara gairebé ja no hi ha
nens i, els pocs que hi ha, no tenen les ganes boges de sortir
a jugar al carrer com quan jo era petita. La germanor que hi
havia no és la que era, però el desig i les ganes de que torni
és patent... i això és una cosa bona que ens ha portat la Covid (no tot ha de ser dolent).
Allà, a la rotonda de la deixalleria de Can Barba, allà on hi
ha un mercat i un bloc de pisos on la gent pregunta: “Què
serà això?” Doncs això és un rusc de gent on la majoria hem
nascut i crescut junts, que creiem en una altra manera de
gestió veïnal i que no entenem la convivència sense el tracte
proper. Allà, més enllà de la rotonda, som un lloc meravellós
que molta gent de Terrassa ha tingut el plaer de descobrir,
alguns a base de força major, pel tancament perimetral a
causa de la pandèmia, on les passejades per la natura han
estat l’oasi de la gent que viu a la ciutat. I des d’aquí demano respecte per aquest entorn natural on, de vegades,
l’oasi s’ha transformat en una deixalleria perquè no han estat el suficientment cívics com per respectar el pulmó que
ens ha donat vida quan més aire necessitàvem i, des d’aquí,
des dels pisos del MOPU, des de la Manco, des de la MOP,
des de Mordor o des d’on com li vulgueu dir, acabo aquesta
brevíssima explicació d’aquest indret tan especial, tan ple
de màgia, d’amor i de records i amb especial record per les
persones que un dia van fer aquest lloc tan gran i que ja no
estan amb nosaltres, però que és segur que des d’on siguin
ens observen i ens envien forces per continuar la tasca que
un dia van dur a terme.
Ana M. Rodríguez

Un any en un cor que segueix bategant
prevenir, actuar i prendre decisions els set dies de la
setmana. I tot, envoltats d’una xarxa ciutadana que ha
mostrat el seu millor rostre, el de la solidaritat, fabricant
mascaretes a les llars o tenint cura de les persones més
vulnerables que, en molts casos, viuen soles.

Al film Abre los ojos, d’Amenábar, hi podíem veure una
imatge amb la Gran Via de Madrid deserta i amb la llum
dels semàfors canviant per a ningú. Fa poc més d’un any
que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va utilitzar
el mot pandèmia per referir-se als efectes del coronavirus. Els casos de Covid, les morts i els països afectats es
multiplicaven, i aviat vam poder viure a Terrassa imatges
reals d’aquells carrers que mai hauríem imaginat buits.
Durant aquest any hem pogut donar valor a molts i moltes professionals. No vull deixar-me ningú, però hem
après a usar el mot “essencials” quan parlem del sector sanitari, del comerç, del transport, de l’àmbit social,
de la seguretat, de l’educació, de la neteja, de milers de
professionals que s’hi han deixat la pell. Com a Ajuntament ens va tocar reorganitzar-nos, canviar prioritats.
Tot i que els ajuntaments estem mal finançats i hem
d’assumir competències d’altres administracions, de
sobte havíem de pensar en salvar vides, en desinfectar,
en evitar contagis i en col·laborar a readaptar el nostre
entorn. El primer objectiu va ser preservar al màxim els
serveis bàsics i essencials per a la ciutadania, i l’atenció
a les persones i als col·lectius més vulnerables prenia
més rellevància que mai. Tot i les dificultats, hem constatat com la gran majoria de la ciutadania terrassenca ha
anat acceptant mesures durant el confinament o durant
les diferents fases, horaris i restriccions que encara ens
toca viure. La gestió municipal l’hem bastit amb eixos
centrats també en donar suport a empreses, comerços
i persones autònomes bonificant i reduint taxes; en informar més que mai, i en organitzar-nos per escoltar,

Hem après de la capacitat d’adaptació dels nens i nenes
quan es van haver de tancar a casa i deixar de trobar-se,
de jugar als patis i als parcs o d’anar a berenar a casa
dels avis. La gent gran, el nostre gran valor humà com
a societat, va ser, i és, el col·lectiu que més ha patit la
Covid-19. Hem perdut moltes vides, gairebé 500, però
també la possibilitat d’acompanyar els nostres pares,
mares, avis, àvies, amics i amigues.

“Tot i que els ajuntaments estem mal
finançats i hem d’assumir competències
d’altres administracions, de sobte havíem
de pensar en salvar vides.”
Aquest any ha tret a la llum les febleses socials, sanitàries, econòmiques i educatives del sistema. Però també ha tret el millor de nosaltres, amb la capacitat de
donar, de ser solidaris, d’agrair i de valorar. Aquest any
ens ha impactat la imatge de la gent als balcons, dels
carrers buits, de la natura recuperant el seu espai i d’un
aire més net que mai. Tot això quedarà gravat en la nostra memòria col·lectiva.
No tanquem un any. Més aviat en comencen un segon,
amb incerteses i dubtes, però també amb reptes i amb
l’esperança d’una vacunació que ha de marcar una etapa de transició per sortir d’una crisi cruenta, estranya i
feridora. Potser Terrassa, ni la resta del món, no tornaran mai a ser igual. Però segur que aquella imatge del
carrer buit l’anirem transformant en escenes plenes de
gent amb ganes de viure i de demostrar la força d’una
Terrassa justa, social i inclusiva que pensa en un horitzó
reptador com el del 2030. Aquest any ens deixa una ciutat cansada i estressada, però hem estat una sola ciutat
i seguirem demostrant que el cor de Terrassa segueix
bategant.
Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa

FAQS
PUNTS D’ORIENTACIÓ SOCIAL
Servei d’ajuda per a la realització de tràmits telemàtics

Esplai Tremola
C. Salamanca, 35 | 622 585 621

Casal Cívic de Can Tusell
C. Tarragona, 101| 93 734 24 35 / 644 939 691

Fundació Maria Auxiliadora. El Viver
C. Maria Auxiliadora, 227 Baixos | 93 788 27 28 / 629 757 819

Centre de Lleure Tu Tries
C. Bartomeu Amat, 44 | 93 105 46 06

Creu Roja
C. Fra Bonaventura Gran, 10 | 93 733 12 44

INSOC - Centre d’Esplai Guadalhorce
C. Guadalhorce, 2 Baixos | 93 785 70 02 / 636 811 254

Dilluns a divendres - 10 a 13 h

Associació Educativa Can Palet
C. Colom, 129 | 93 700 03 19

Serveis
Socials
Carretera de Montcada, 596

Centre diari Egara
Pl. de la Immaculada, 2 | 655 89 00 75

v 93 731 59 82
e-mail: serveissocials@terrassa.cat

Esplai Ca n’Anglada
Pl. ca n’Anglada, s/n | 93 783 55 24

MATINS Dilluns a divendres - 8:30 a 14:30
TARDES Dimarts i dimecres - 15:30 a 18:30
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Espai públic
una identificació o targeta de crèdit. Poden ser una plaça, un
centre comercial, un aeroport... les noves maneres d’entendre l’espai públic.

Els llocs públics com a extensió del que són els carrers i places, porta segles sota estudi. Són els anglesos cap al segle
XVI, seguits pels francesos un segle més tard, qui comencen
a teoritzar sobre el concepte d’espai públic. Un lloc que es
considerava un espai ‘problemàtic’ que ningú volia dissenyar. Era el negatiu de les edificacions que manaven jeràrquicament dintre de l’organigrama urbà.

“Els espais públics hauran de copiar
l’efecte tecnològic i adaptar-se. Hauran de
continuar fent somriure als avis que miren
als nets. Uns nets que faran coses
tradicionals i també de noves.”
L’evolució del concepte d’espai públic, les seves interpretacions i propostes han esdevingut motiu de generació i planejament de les noves ciutats. A on podríem assegurar que
són igual d’importants que les volumetries que envolten.
A finals del segle XX, una nova idea d’espai públic esdevé
motiu d’anàlisi. Altres espais s’integren al concepte d’espai
públic. Nous conceptes de carrers, edificis, privats o inclús
públics s’integren ‘naturalment’ al lèxic de l’espai comú… Inclús s’ha arribat a plantejar l’espai de pública concurrència
com un ‘no-lloc’. Terme inventat per l’antropòleg francès
Marc Augé, a on explica que els ‘no-llocs’ no són espais de
trobada ni constitueixen referències comunes a un grup. Estan produïts per la ‘sobre-modernitat’, un altre concepte del
mateix autor que parla de l’acceleració dels factors constitutius de la modernitat dels segles XVIII i XIX. Convenint-se
en un lloc a on no es viu, en el que un individu accedeix amb

Estem davant d’uns temps de canvis vertiginosos. No sabem com seran les ciutats del futur i no podem dissenyar-les
d’esquena al moment tecnològic actual. Ni d’esquena a la
gent. Tenim per primera vegada informació en temps real
de com utilitzem l’espai públic. Sabem exactament quanta
gent va a un parc i quant de temps s’hi queda. Sabem quins
carrers són els que tenen millor il·luminació, els que tenen
millor èxit comercial, a on hi ha més nens gaudint d’allò que
els hi agrada. Tenim el ‘big-data’ de les ciutats. Inclús comencem a saber si les ciutats estan ben condicionades tèrmica, acústica i mediambientalment. Per primera vegada a
l’història podem ‘matematitzar’ el nostre entorn. El tema és
com interpretem aquesta informació.
Si els hi demano a vostès com seran els telèfons mòbils
d’aquí a 5 anys, m’imagino que la majoria reconeixerà que
no ho sap. Jo tampoc. El que si sabem dels mòbils futurs,
és que seran versàtils donat que podran assumir programari
que avui no existeix. Demostrant que no hi ha obsolescència
programada almenys quant a la idea què els genera com a
‘hardware’.
Doncs ara, absolutament tot està lligat. Les ciutats ja no seran entitats que donin l’esquena a les dades. No són camps
d’assaig d’urbanistes i arquitectes que pensen l’espai i les
edificacions sota paràmetres antics (i per antics em refereixo als planejaments que tenen més de 5 anys).
Els espais públics hauran de copiar l’efecte tecnològic i
adaptar-se. Hauran de continuar fent somriure als avis que
miren als nets. Uns nets que faran coses tradicionals i també
de noves. Els nous espais públics seran totalment adaptables a les necessitats de la gent. Serviran a la gent i les seves necessitats en temps real. Els espais públics hauran de
continuar sumant a la nostra vida. El que si desitjo, i ara els
hi parlo com a arquitecte, és que els espais públics siguin
no tan sols espais reconfigurables i capaços d’assumir nous
programes, sinó que també siguin espais de mínima petjada ecològica i generadors d’energies passives. Voldria veure
com es converteixen en les noves bateries vitals de la ciutat.
I podem començar per posar-hi més arbres.
Jon Tugores
Arquitecte

Agenda

14
abril

23
abril
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“Tot Tertúlia”
Conviure amb
un Trastorn
de l’Espectre
Autista

Diada
de
Sant Jordi

Us convidem a la presentació
virtual del llibre

30

Terrassa fa memòria

17
abril

26
abril

Sessió de
treball sobre
la Jornada
Contínua

Junta
de
Portaveus

19
al 23

abril

Comissions
informatives

abril

30
abril

Ple
ordinari
d’abril

19 d’abril a les 16:30h
Codi zoom: 851 3546 3008

La importància de l’esport escolar
en el desenvolupament d’infants i joves

Considerem l’Esport Escolar aquella pràctica esportiva
que es fa dins l’escola, però fora de l’horari lectiu.
Així doncs, les activitats esportives han d’estar lligades
amb el Projecte Educatiu de centre i promocionades per
l’AFA , secció esportiva o Associació Esportiva del
centre perquè es puguin dur a terme.

La majoria de centres escolars intenten donar resposta a
totes les necessitats de l’alumnat, oferint un ventall ampli
d’activitats on TOTHOM pot tenir accés i fer activitat esportiva sense sortir del seu centre, però degut a la crisis
del covid-19 i les mesures del PROCICAT, a provocat que
des de fa uns mesos, milers d’infants i joves de Catalunya
no puguin practicar cap esport dins del seu centre escolar,
a no ser que sigui part del seu grup bombolla d’aula. En
canvi si es practiquen esport federat fora del seu centre
on cada nen i nena són de grups bombolles de centres
diferents si es considera que poden fer esport. El Govern
de la Generalitat ha generat un greuge irreparable entre
els esportistes escolars i els esportistes federats. Un dels
aspectes amb menys sentit comú és no considerar grup
bombolla als grups extraescolar de la mateixa escola,
mentre que s’ha donat total llibertat als equips federats,
que com s’ha esmentat abans si es deixava. Una mesura
totalment inexplicable, incoherent i que ha provocat un
greuge comparatiu sense precedents.

L’objectiu principal de la pràctica esportiva és que tot infant i jove pugui practicar esport a la seva zona de confort,
pensant amb la seva felicitat i gaudint del ventall de possibilitats que es promocionan dins de cada centre. Això si,
fent-lo d’una manera coherent i didàctica amb la manera
d’entendre l’educació, seguint la línia de l’escola i l’institut.

Gràcies a la lluita dels Consells Esportius Escolars, Ajuntaments i altres entitats que veien il·lògic aquesta mesura,
es va poder aconseguir tenir els mateixos drets les activitats esportives escolar que els equips federats i començar
a entrenar i competir sempre que tinguessin llicència dels
Consells Esportius.

Els principals beneficis de l’esport escolar en el desenvolupament de les nenes i nens són els següents:

“L’objectiu principal de la pràctica esportiva és que tot infant i jove pugui practicar
esport a la seva zona de confort, pensant
amb la seva felicitat i gaudint del ventall
de possibilitats que es promocionan dins
de cada centre.”

•Beneficis físics: L’esport és un hàbit saludable.
És un excel·lent factor de prevenció de malalties cardíaques, obesitat, etc.
•Beneficis psicològics: L’esport estimula la secreció
d’endorfines, per tant les persones que practiquen esport són més felices i tenen una millor autoestima.
•Beneficis acadèmics: Realitzar esport incrementa el
flux sanguini cerebral i per tant millora la capacitat
d’aprenentatge i de memòria.
•Beneficis socials: L’esport permet als nostres nens i
nenes fer amics i guanyar confiança en sí mateixos. A
més a més, desenvolupa aspectes tan importants com
el treball en equip, la disciplina, la responsabilitat i la
gestió del temps i de les emocions. Per últim, la pràctica esportiva actua en la prevenció de conductes de risc
com les addiccions.
Des de l’esport escolar sempre s’ha tingut un objectiu
prioritari, que és aconseguir que tot infant i jove, independentment de la condició física, psíquica, socioeconòmica o
cultural, trobin el gust per l’activitat física i l’esport, adquirint el costum de mantenir una rutina esportiva saludable.

Terrassa
amb
l’esport

Terrassa
aprova
el primer Pla
Director de

Des de les escoles, s’ha considerat que aquestes mesures del PROCICAT han perjudicat durant molt de temps a
l’alumnat del centre escolar, traient el dret a poder fer activitat física com es feien en el federat i que han tardat molt
en rectificar el canvi. A part han comportat una despesa
econòmica difícil d’assumir per molts centres. L’esforç que
s’ha fet des de moltes institucions educatives ha estat focalitzat sempre en la satisfacció dels infants i joves.
Esperem que a partir d’ara totes les mesures que s’apliquin siguin IGUALITÀRIES i amb SENY per a tothom. Tots
els infants i joves han de tenir les mateixes oportunitats
dins i fora del centre.

El Ple Municipal
dóna suport als
Consells Esportius davant la
discriminació de
les mesures del
PROCICAT

Laura Soriano i Carme Herencia
Mestres d’educació física

Acord unànime
perquè l’esport
sigui considerat
activitat
essencial

Arranjaments
a instal·lacions
de clubs
esportius

Les ajudes socials inclouran
les activitats
esportives i
culturals per a
infants i joves
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Capacitats diverses
No s’arriba a la felicitat a través
de la inexistència dels problemes,
si no enfrontant-se a ells
4 És possible superar la mort d’un ésser estimat?
4 És possible sobreviure a un maltractament?
4 És possible adaptar-se a la vida després de patir una
discapacitat? Una malaltia?

4 És possible refer-se i iniciar una nova relació amorosa
després d’una ruptura emocional?

persona, pot patir un fet traumàtic. L’adversitat forma part
de l’experiència d’estar viu, és necessari que existeixin moments dolorosos per poder créixer a partir d’ells, aprendre
a recompondre la trencadissa que ens ha causat la situació traumàtica. L’actitud de persistència positiva i proactiva,
juntament amb la creativitat i la passió, són essencials per la
superació.

Evidentment és possible, evidentment no és fàcil. Hem de
ser capaços de poder superar el trauma, de sobreviure a
l’adversitat, d’adaptar-nos a la nova realitat i al final, refer la
nostra vida.

És fonamental per aixecar uns pilars més enfortits per afrontar altres experiències i reptes personals, situacions que
l’avenir ens pot fer gaudir de petits i grans moments de la
vida.

Totes les persones travessem moments difícils que poden
ocasionar un gran dolor, buit o pèrdua important. Sovint,
mentre es viuen aquests successos de dol, podem arribar a
tenir la percepció de que són insuportables i pensem que no
ens podrem recuperar. Malgrat tot, algunes persones troben la manera de superar-les i de buscar una sortida adequada, fins i tot positiva, que els permeti refer la seva vida.
Aquesta capacitat és la resiliència.

No vulguem canviar el món, primer hem de canviar nosaltres. Entre tots i totes podem aconseguir una societat més
preparada per afrontar les adversitats, construir una filosofia
de la resiliència en la pròpia educació, fomentant els valors
de l’esforç i la superació.

La resiliència és una porta oberta a l’esperança, permet viure
segones i terceres oportunitats, oportunitats de poder tornar a tenir una vida plena i satisfactòria. Aquesta capacitat
no és de condició estàtica, pot esdevenir un procés de llarg
recorregut, molts factors i condicionants poden influir en
aquest viatge de superació.
Hem de tenir consciència que les adversitats formen part de
la travessia que realitzem totes les persones, hem d’interioritzar que sense els successos adversos no evolucionaríem.
Ningú és aliè al patiment, en qualsevol moment qualsevol

És fonamental educar els nostres fills i filles evitant la sobreprotecció, ensenyar-los a aixecar- se, donar-los confiança i
seguretat, potenciar l’apoderament. A través de la comunicació empàtica reflexionar quan visquin alguna situació
adversa- Què pots aprendre del que t’ha passat?-. Ensenyar
a relativitzar els contratemps i valorar els errors com a possibles oportunitats de canvi, d’aprenentatge i de maduresa
emocional, però mai intentant ocultar les emocions de dolor
o tristor. Tothom necessita verbalitzar els seus sentiments i
més quan es tracta de processos traumàtics.
Probablement no podrem fer res per canviar el que va passar, però sí que podrem fer molt per canviar el que vindrà.
www.jordidueso.com

Terrassa cap a una ciutat 100% inclusiva
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Terrassa instala la
primera pista de hielo
100% accesible del
Estado
El Ayuntamiento dotó
la pista de hielo de dispositivos para hacerla
accesible a personas
con discapacidades
físicas e intelectuales.

Tram silenciós a les rues
de Carnestoltes
Una pionera acció inclusiva que va permetre gaudir
de la festa als adults i els
infants amb trastorns de
l’espectre autista o amb
dificultats per gestionar
ambients sorollosos que
els generen patiment.

Sant Joan inclusiu
L’Ajuntament de Terrassa
ha iniciat una campanya
per promoure una revetlla
de Sant Joan respectuosa
amb qui pateix amb el
soroll com persones amb
autisme, gent gran amb
demència i molts animals.

Protección inclusiva
El Ayuntamiento de Terrassa
distribuyó durante los primeros
meses de pandemia mascarillas
adaptadas a personas sordas y
pantallas para niñas y niños con
dificultad para llevar mascarilla.
La iniciativa fue posible gracias a
la red Mascarillas Solidarias, con
la colaboración de 3D Printers y
Corominas Digital.

Mónica Polo Regidora de Capacitats Diverses

“Aquest sentiment
d’invisibilitat de l’autisme.”

“Doncs jo visc en aquests universos. Et saludo, més
enllà de la vora meravellosa del mar, des del país
solitari”. Aquest és un fragment d’un llibre publicat
per Birger Sellin, un noi que, abans dels dos anys, va
deixar de parlar i de comunicar-se de qualsevol altra
manera. Li van diagnosticar autisme i una disminució
intel·lectual greu. Però el seu aïllament no era el que
semblava, ja que als 18 anys va començar a escriure.
Havia après a llegir amb cinc anys i havia escoltat,
entès i registrat tot allò que es deia i es feia al seu voltant. Aquest fet va canviar la percepció de molta gent,
que només veia en ell una persona incapaç d’entendre
res, incapaç de sentir, incapaç de transmetre. Tot al
contrari.

és la més absoluta de les anormalitats”. Poder treballar l’empatia i la inclusió real passa per entendre que
la normalitat no existeix, entesa com allò purament
estadístic. Cal capgirar aquesta idea i defensar la
bellesa d’aquesta anormalitat, d’allò que ens fa únics
i úniques. Amb característiques diferents, sí. I potser
amb més o menys necessitat de suport o d’un entorn
adaptat a les nostres necessitats. D’acord. Però amb
la capacitat d’entendre tot allò que les persones amb
autisme poden aportar a la societat. Igual que ho
poden fer les persones amb ulleres, les que els agrada
el pop dels 80 o les que gaudeixen passejant per la
muntanya. Tot són característiques personals.

Sempre que he parlat amb persones amb autisme o
amb les seves famílies hi sol haver aquest sentiment
d’invisibilitat als ulls de la societat. El Trastorn de
l’Espectre Autista (TEA) no ha de ser una etiqueta per
fer diferències, però com a societat encara marginem,
encara assenyalem, encara separem.

Ens hem d’identificar amb les necessitats i el possible
patiment de l’altre, però ho hem de fer sense diferenciar entre els (suposadament) forts i els (suposadament) dèbils. Des de Tot per Terrassa solem parlar de
trencar barreres. Terrassa és i seguirà sent una ciutat
plural, oberta i inclusiva. Cal seguir treballant per millorar protocols i per fer més pedagogia sobre l’autisme. Fa uns dies un home amb autisme va ser desallotjat a València d’un autobús per la Policia només per
tenir estereotípies (moviments incontrolats). El més
trist no va ser la falta de coneixement dels empleats
del transport i policials (que també), sinó la manca
d’empatia per tractar amb dignitat aquesta persona.

Tinc un amic que, quan parla de l’autisme, cita un
professor seu que deia que “la normalitat absoluta

Siguem persones empàtiques i amables. Amb les persones amb TEA. Amb tothom.

Cuidar, tenir cura, tenir empatia
de persones grans, de persones amb
capacitats diverses, amb malalties minoritàries o amb malalties mentals (un
ventall que podríem ampliar molt més,
tot sigui dit). Ara que hem superat un
any de crisi sanitària farcit de confinaments, restriccions, tocs de queda,
límits d’aforament, quarantenes, hospitalitzacions i pèrdues potser cal entendre que no tothom ho hem viscut de la
mateixa manera. Pensem, per exemple,
en les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) o amb trastorn de l’espectre autista (TEA). I pensem que ha estat
Fem l’exercici de saber què significa una això, potser només un primer any.
paraula com “cuidar”. Una de les accepcions resulta que ens parla de “tenir Recuperar la normalitat del dia a dia
cura”, un sentit que necessita un afegi- (o una part d’ella) requereix un procés
tó clau, el de tenir cura d’algú. Totes i per a tots i totes, però el confinament
tots necessitem cuidar-nos i ser cuidats també ha evidenciat, i accentuat, la vuli cuidades. Totes i tots necessitem que nerabilitat de les persones amb DI. En
algú pensi en les nostres necessitats, en molts casos han patit retrocessos al
comptar amb les eines perquè el nostre trencar horaris, rutines, vincles socials
dia a dia sigui digne. Però quan parlem i suports, i fins i tot van haver de patir
de famílies cuidadores ho fem amb la ser assenyalats pel carrer (per “vigimirada posada en aquelles persones lants de balcó” amb poca feina) quan
que requereixen més suport. Parlem sortien per fer passejos terapèutics per

combatre l’angoixa d’haver d’estar tancats a casa sense saber ben bé per què
i per reduir incerteses i fins i tot situacions que podien posar en risc la seva
seguretat o la de les persones amb qui
conviuen. Potser necessitem canviar
mirades, augmentar l’empatia vers els i
les demés, ser capaços d’entendre que
no tothom actua ni reacciona igual. Ser
capaços d’entendre que totes i tots
som diferents. Ser capaços d’entendre
que tots i totes (encara que no sigui a
la nostra llar o la nostra família) podem
ser cuidadores i cuidadors. Tenir cura,
ser sensibles, no assenyalar, no mirar
quan no cal fer-ho, facilitar relacions
personals significatives i tenir molt clar
que les famílies cuidadores tenen cura,
estimen i comparteixen, però que també passen per episodis de sobrecàrrega
física, emocional i econòmica. Potser
aniria sent hora d’afegir al diccionari, a
l’entrada “cuidar”, una definició que fos
“mostrar empatia”.
Comissió de Famílies Cuidadores
de Tot per Terrassa
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Als Plens d’aquest mes...
Aprovat el Pla d’Acció
per millorar la qualitat de
l’aire al Vallès Occidental
que contempla un seguit
d’actuacions per reduir la
contaminació a la
comarca.

Nou reglament
de Prestacions Socials

Acord per reclamar al
Govern senegalès que
actuï per resoldre
pacíficament els episodis
de violència que viu el país,
amb les màximes garanties
a les llibertats individuals i
col·lectives reconegudes a
la Constitució de Senegal i
en els acords internacionals
vigents.

Acord per a la inclusió de
Terrassa a la Red Española
de Ciudades Inteligentes.
És imprescindible aprofitar
les tecnologies de la
informació i la comunicació
per tenir uns serveis públics de qualitat i una ciutat
innovadora, emprenedora
i eficient.

Acord per instar el Govern
estatal a aprovar la Llei
Trans que vetlla pels drets
de les persones trans,
defensa l’autodeterminació
de gènere i la seva
despatologització.

Acord contra el tancament
de Bosch a Lliçà d’Amunt

Acord de Junta de
Portaveus de rebuig
i condemna als recents
aldarulls que han tingut
lloc a Terrassa

Què
és la Junta
de Portaveus?

La Junta de Portaveus està compost per
l’alcalde o alcaldessa i els/les portaveus
dels respectius grups polítics municipals.
És un òrgan assessor sobre qüestions
d’ordre del Ple Municipal.
La Junta es reuneix el dilluns previ a la
sessió plenària per debatre i
acordar mocions i declaracions,
de les quals es donarà
compte al Ple.
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Acord per commemorar
el Dia Internacional del
Poble Gitano, el proper
8 d’abril, amb la hissada
de la bandera gitana al
màstil lateral de la façana
de l’Ajuntament.

Per Sant Jordi et recomanem:

Terrassa fa memòria
Tot per Terrassa

Truites per la convivència
Tot per Terrassa

#ObroelXat
Jordi Flores Doctor Flo

Col·lecció
Pere i Valentina
Núria Riera
Il·lustracións: Martí Có

El niño con autismo,
otra manera de estar
en el mundo
Jordi Torrents
i Isabel Paula Pérez

Per què mengem?
Albert Vidal

Un plan para los dos
Elías Torres

Lluvias y flores
sobre Francia
Diana Rubio

Sin mí no soy nada
Silvia Gelices

Enfócate
Eugènia Dinarès

Empezar de nuevo
Vivir después de un ictus
Silvia Hatero

A favor nostre
Marta Pessarrodona

Besos Rojos
Almudena Almagro

Mellizas Channel
Una broma misteriosa
África i Ainara Lanzas

40 marrones con hijos
adolescentes y cómo
afrontarlos con cariño
Javier Valverde

Carmen Aguilar Una vida
dedicada a los demás
Núria Armengol
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Qué ha passat a Terrassa?

2 milions d’€
per ajudar a
les persones i
col·lectius més
perjudicats per
la pandèmia
Plantación de 143
nuevos árboles en
varias calles y
avenidas del norte
de Terrassa.
Serveis Socials
redueix a 15 dies el
temps d’espera per
a la primera acollida no urgent.

8M Les
restriccions no
ens van permetre
participar en els
tradicionals actes
multitudinaris,
però Terrassa va
commemorar el
Dia Internacional
de les Dones
amb activitats
de petit format i
actes simbòlics
com tenyir de
lila la façana de
l’Ajuntament i el
Monument de la
Dona.
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Campanya
prevenció Covid als
comerços
L’Ajuntament de
Terrassa, amb
la col·laboració
de Creu Roja, ha
informat un total
de 2.187 comerços
sobre les mesures
de prevenció Covid.

L’Oficina Municipal
d’Atenció a la
Pobresa Energètica
(OFIMAPE) ha
evitat més de
2.300 talls de
subministrament
i gestionat més
26.000 tràmits
quan es compleixen
5 anys de la seva
creació.

En marcha la nueva
línea de ayudas
“Terrassa Crea”
dirigida a estimular
la creación y
producción artística
en todos sus
ámbitos.

8a edició del
programa
“Acceleració en
Òrbita”, impulsada
per l’Ajuntament
de Terrassa, Cecot
i la Cambra de
Terrassa, que oferirà
eines per assolir
un impuls en el
creixement a sis
PIMES de Terrassa i
entorn.
Nuevo catálogo
“Descobreix Terrassa” con una quincena de rutas para
disfrutar de nuestra
ciudad, información y mejoras en la
accesibilidad de las
propuestas.
Terrassa
implementa
el programa
“Reallotgem” de
la Generalitat,
para que familias
en situación
vulnerable tengan
acceso a una
vivienda.

Nova edició de
la Fira Terrassa
Tria Futur amb
l’oferta formativa i
professional de la
ciutat.
Ja han arrencat
els treballs per
a la reactivació
urbanística del
Segle XX i la
transformació del
sector oest del
barri que permetrà
dignificar el sud de
Terrassa.

El Alcalde de
Terrassa pone a
disposición de
la Generalitat
equipaciones
municipales
para facilitar
la campaña
de vacunación
masiva.

Nuevo protocolo
para la retirada
vehículos
abandonados
a la vía pública
más ágil, rápido y
eficiente.
Les Masies de
Can Marcet i Can
Boada del Pi seran
rehabilitades
per les entitats
bancàries
propietàries,
gràcies a la pressió
coercitiva que ha
exercit l’Ajuntament
durant el darrer any
I mig.
Mútua de Terrassa
i Hospital
de Terrassa
s’adhereixen al
Pacte de Ciutat
per l’Accessibilitat
Universal.
L’Ajuntament de
Terrassa impulsa la
campanya Omple’t
de Terrassa per
dinamitzar el comerç i la restauració local. La iniciativa compta amb la
col·laboració de Lildami, qui ha posat
veu al tema central
de la campanya.
El Alcalde de
Terrassa anuncia la
futura instalación
de un ascensor
público entre la
Ronda Poniendo
y la carretera
de Rellinars,
un proyecto
que mejorará la
accesibilidad de la
zona.

Tot per Terrassa en acció
CICLE TOT TERTÚLIA
La Covid-19 des d’Urgències

La Victòria Ortega, infermera d’Urgències des de fa 22
anys, ens va explicar com van viure a Urgències els inicis
de la pandèmia i les seves vivències, pors i emocions durant aquest any tan dur. Un testimoni emocionant i colpidor que sovint ens va encongir el cor.

#TerrassaFeminista
Cinefòrum

La Maternitat d’Elna

L’escriptora i historiadora Assumpta Montellà ens va submergir en un relat duríssim sobre el pitjor i el millor de la
condició humana. La història d’una institució al sud de
França que durant la II Guerra Mundial va salvar la vida
de 600 nenes i nens.

Trobada amb la Plataforma de la Jornada Contínua
Una delegació de la Comissió de Qualitat Educativa es va
reunir fa unes setmanes amb representants de la Plataforma de la Jornada Contínua de Terrassa. En aquesta reunió
vam poder compartir les virtuts d’una reforma horària de
la jornada escolar per tal que, alhora garanteixi hàbits saludables en igualtat d’oportunitats. Properament, seguirem
compartint espais de debat d’aquesta proposta de reorganització de l’horari escolar.

Continuem amb el seguiment a territori
La situació pandèmica segueix dificultant que continuem
fent l’acció habitual a territori, a peu de carrer. No obstant,
seguim fent-ho de forma telemàtica, compartint amb les
companyes i companys del grup municipal, aquelles problemàtiques, necessitats i canvis que passen als nostres
carrers i barris.

El passat 18 de Març la Comissió d’Igualtat de Tot per Terrassa va organitzar interessantíssim cinefòrum, emmarcat dins
la campanya del 8M de la Regidoria de Polítiques de Gènere
de l’Ajuntament de Terrassa.
Vam comentar i debatre la pel·lícula “Una cuestión de género”, basada en una història real sobre Ruth Bader Ginsburg,
una advocada que va fer història contribuint al canvi a la legislació estatunidenca sobre la discriminació de gènere.

CODI ÈTIC

Tota associació/entitat/agrupació de persones que
s’uneix amb un propòsit compartit, està unida també per
uns valors. És per aquest motiu que sorgeix la creació
d’un codi ètic que reculli els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que formen
part de l’univers de Tot Per Terrassa o tinguin relació amb
l’entitat.
Aquest mes d’Abril, l’executiva de Tot Per Terrassa aprovarà el seu Codi Ètic, fent així un pas endavant cap a la
transparència i una gestió ètica i responsable del partit.
Amb l’aprovació del document, Tot Per Terrassa iniciarà
un camí per definir i assentar els valors que uneixen a les
persones que hi formen part, així com la forma d’entendre la política i el servei a la ciutadania.

PROJECTE
DIES MUNDIALS MALALTIES
El setembre del 2020, la Comissió de Salut de Tot per Terrassa va començar un projecte que consisteix en la publicació
d’un “slide” que dóna una breu informació sobre la malaltia
que internacionalment es commemora aquell dia. A més des
de la Comissió es dóna suport als malalts i les seves famílies,
pensant en cada persona, dia a dia.
És un projecte molt entranyable, ja que ens unim un grup de
persones per fer: unes els texts i les altres les il·lustracions, totes compenetrades, doncs empatitzem amb la persona que
té aquella malaltia que es commemora aquell dia i d’aquesta
forma surt la informació a les xarxes socials.
Considerem la iniciativa com un suport a totes aquelles
persones, generalment infants, que pateixen una malaltia
sense nom, perquè són minoritàries i encara no s’han fet
visibles.

El Codi Ètic de Tot Per Terrassa, atén les necessitats de
les persones que formen el projecte. Un document que
vol ser flexible, adaptable i que escolti i atengui les inquietuds de totes les persones que formen part i es relacionen
amb Tot Per Terrassa. A la vegada, aquest document respon a la voluntat de Tot Per Terrassa d’aplicar la Llei de
Transparència, LT Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Pel que fa l’estructura del Codi Ètic, aquest compren diferents apartats, entre els quals destaquen: la declaració
i fidelitat als Drets Humans, la missió i els valors de Tot
Per Terrassa, així com els compromisos de l’entitat. Finalment, i no menys important, d’aquest document emanen
el Protocol d’Actuació i Prevenció de l’assetjament sexual
i relacions abusives, el Protocol de Contractació de serveis professionals i el Protocol de Relacions amb les xarxes socials. Tots aquests documents i els que se’n derivin,
estan basats i alineats amb els valors de Tot Per Terrassa,
tals com: la transparència, l’ètica, l’educació en valors, la
perspectiva intercultural, la perspectiva de gènere, mirada inclusiva i respecte pel medi ambient i els animals.
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Sabies que...?
El Parc de Vallparadís té una
extensió de 395 mil m2 i és
un dels parcs urbans més grans
d’Europa, a més, amb els seus
3,5 km de longitud,
és el més llarg de Catalunya.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

L’any 2005, les obres per fer el
túnel de l’estació de Vallparadís,
van posar al descobert un
jaciment arqueològic amb fòssils
de fauna i eines de pedra amb
una antiguitat d’entre 800 mil
i un milió d’anys.

El que lee mucho y anda
mucho, ve mucho y sabe
mucho.
Miguel de Cervantes

TotperTrs

Seu:
C/ Galileu, 208
08224 Terrassa
www.totperterrassa.cat
info@totperterrassa.cat

Fes que els reptes
es converteixin en
promeses complertes.

totperterrassaTxT
Tot per Terrassa

Suma-t’hi!
totperterrassa

