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“La COVID19 està deixant massa víctimes
i un horitzó socioeconòmic incert.
El nostre compromís és seguir escoltant
la gent, ser valentes i prioritzar mesures
per la reactivació de la ciutat.”

Jordi Ballart
Alcalde de
Terrassa

Històries de Terrassa

Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa

Comencem 2021 sumant més víctimes de la
COVID en plena tercera onada i amb la mirada
posada en l’estratègia de vacunació del Govern
Central. Diferents farmacèutiques s’han afanyat a
presentar la primera vacuna i, l’ambició de guanyar la carrera, ha portat que estiguem amb problemes de subministrament.

Des de Terrassa hem donat el
suport necessari per a vacunar,
de forma prioritària, a les
persones vulnerables.
Comencem un nou any marcat també per unes
eleccions que no s’haurien de produïr. La pressió
de partits amb enquestes favorables i un Tribunal
de Justícia que no fa cas a la comunitat mèdica,
ens portarà, de ben segur, a una alta abstenció i
uns resultats impredictibles a dia d’avui.
A la lluita entre els principals partits per aconseguir cadira al proper Govern de Catalunya, amb
canvis de cromos i de partit, abandons ministerials
i noves formacions, als pobles i ciutats la gent
segueix patint la pandèmia i la ingovernabilitat
d’ajuts insuficients que triguen a arribar.
La situació és dramàtica: un 28-30% d’empreses
i més d’1/3 de comerços estan en risc de tancar,
l’atur arriba al pic de juny de 2016 (15,11%) i un
106% la demanda d’aliments al Rebost.
Ben bé, un escenari molt i molt difícil però que,
des de Terrassa, superarem entre totes i tots!

Agenda
Setmana
del
15 al 19
febrer
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Tot Tertúlia
“La Covid-19
des
d’urgències”

26
febrer
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Ple
extraordinari.
“Debat sobre
l’estat de la
ciutat”

La gran riuada del 62
A la nostra ciutat, el més traumàtic va ser l’avinguda d’aigües que es va produir el 25 de setembre del 1962. Els ciutadans d’una certa edat encara recorden perfectament algunes coses: el pànic en escoltar l’oratge, les onades que
baixaven pels carrers, l’aigua que s’anava filtrant a les cases, la solidaritat de tots els veïns ajudant a treure gent que
s’emportava l’aigua, els enormes esvorancs als carrers que
es veien tot just sortir l’endemà de casa, similar als tsunamis
que hem vist en pel·lícules i, finalment, la destrucció general.
Tot i que a tota la ciutat hi va haver ofegats, el pitjor va succeir a les Rieres i a la Rambla, tots sabem que Terrassa és
terra de rieres i de torrents.
El resultat d’aquest desastre va ser el més d’un miler de persones que hi van perdre la vida a la comarca, però també
molts nens que van quedar orfes, els milers de persones que
hi van perdre la casa, a més dels ciutadans que no van patir
danys, però que van quedar traumatitzats per a la resta de
les seves vides.
El context en què es va produir era ben diferent al d’ara, amb
una dictadura franquista i uns governs que no eren precisament transparents o modèlics i que tenien poca cura, per
exemple, en donar permisos o fer la vista grossa si la gent
construïa a peu de riera o si el clavegueram no era adequat.
A més, i malgrat la propaganda de l’estat d’aleshores, les
ajudes majoritàriament les van rebre les persones que pertanyien al “movimiento”. Quant a la sort que van patir una
colla d’orfes, s’estima que es van donar per desapareguts,
però que en realitat van ser “acollits” o donats a famílies
catòliques, apostòliques i romanes addictes al règim i que
els devien criar com a seus.
Encara s’està investigant el que realment va passar. Els arxius actualment es poden consultar, però fins fa poc eren
classificats. És poc conegut, però a Terrassa hi ha la Asociación Niños Desaparecidos que està portant a terme una
tasca encomiable i que participa també a la Comissió de les
Rieres de Terrassa.
És per això molt important, veient el canvi climàtic i la repetició probable de catàstrofes cada vegada més sovint, tenir
preparades les rieres de la ciutat a fi d’evitar en la mida del
possible unes conseqüències nefastes.
Isabel Quintana
Membre de la Comissió de Rieres de Terrassa

Mónica Polo Regidora de Salut

“Si algo ha quedado claro es
que tenemos a grandísimos
profesionales sanitarios.”

¿Cuál es la situación actual de vacunaciones en Terrassa?
Hasta el momento han llegado a Terrassa tres remesas de
vacunas. Con la primera, se realizó la primera ronda de
vacunaciones entre personas usuarias de residencias de
gent gran y residencias de personas con discapacidad.
Con la segunda, se vacunó inicialmente al personal sanitario en primera línea (urgencias, plantas Covid, etc.) y posteriormente al resto del personal sanitario. Con la tercera
remesa se ha iniciado la segunda ronda de las personas
vacunadas. Lamentablemente, en esta última remesa llegaron menos de la mitad de las dosis esperadas, un gran
contratiempo que nos aleja de la ansiada inmunidad de
grupo.
¿Qué competencias tienen los ayuntamientos en materia
de vacunaciones?
Desde el Ayuntamiento no tenemos competencias en
cuanto a la gestión, priorización o distribución de las vacunas. Las competencias son del Departament de Salut
de la Generalitat, a través de la Agència de Salut Pública
y la Unitat Epidemiològica. Sin embargo, el gobierno municipal ha hecho, hace y hará todo lo que esté en nuestra
mano para colaborar en la lucha contra el Covid-19. Recientemente, por ejemplo, he hablado con las direcciones

de Mútua y CST y Catsalut, para poner a su disposición
los equipamientos municipales necesarios para realizar las
campañas de vacunación.
Estamos en constante comunicación con CatSalut y los
hospitales de la ciudad para estar preparados y empezar a
vacunar en cuanto lleguen las vacunas.
¿Cuál es la previsión de vacunaciones para los próximos
meses?
No es fácil hacer predicciones, teniendo en cuenta que la
Unión Europea está recibiendo un número de dosis muy
inferior al acordado con los laboratorios. Como ya he comentado, han llegado menos de la mitad de las unidades
previstas, pero soy optimista y tengo esperanza en que
remontaremos esta situación cuando lleguen los recursos.
Porque si algo ha quedado claro durante esta crisis sin
precedentes, es que tenemos a grandísimos profesionales
sanitarios y que, con los recursos materiales y personales
adecuados, van a estar a la altura de la situación, aún habiendo soportado una gran presión durante casi un año,
han demostrado sobradamente la pasión por su trabajo.

El fenómeno del Sinhogarismo
El fenómeno de las personas sin hogar está presente en la mayoría de ciudades, en mayor o menor grado. No es trata solo de una problemática
derivada del acceso a una vivienda, sino que hay
multitud de factores que lo provocan: carencias en
el ámbito socio-familiar, afectivo, laboral, económico, de vivienda, de salud, de estatus documental y jurídico.
Para hacerle frente es muy importante no caer en
estereotipos como que son personas que quieren
vivir en la calle, ni en el exceso de paternalismo.
Hay que abordarlo teniendo en cuenta la complejidad de cada situación individualmente y con
un acompañamiento que normalmente es largo y
precisa de un trabajo sistemático con cada uno de
los factores que lo provocan.

Responde con honestidad a estas preguntas:
¿Te han despedido del trabajo alguna vez?
¿Te encontrarías sola/o en caso de afrontar una
situación difícil?
¿Tu cuenta corriente se ha quedado alguna vez
en descubierto?
¿Has tenido algún problema de salud que te
haya truncado un proyecto laboral o vital?
Cuanto más alto sea el número de respuestas afirmativas, más probabilidades tendrás de comprender cómo se sienten las personas que lo han perdido todo, incluso el propio hogar.
Sergio Martínez
Creu Roja Terrassa
3

Als Plens d’aquest mes...
Demanem que les
perruqueries i centres
d’estètica passin del
21 al 10% d’IVA.
Presentem una moció
per la regulació del
mercat energètic que
protegeixi les
famílies i ofereixi un
servei de qualitat.

Donem suport al teixit
esportiu de la ciutat
en la reivindicació
de l’esport com a bé
essencial per la salut
física i el benestar
emocional de la ciutadania.
Donem suport a les
escoles artístiques, un
servei educatiu que
ha fet un gran esforç
per adequar les seves
instal·lacions.

Qui
forma el ple
de l ` Ajuntament?

Instem al govern
de l’Estat que
augmenti la
inversió en
ciència al
i
2%.

Està format per 27 regidores
regidors que pertanyen a 5 grups
municipals. El Govern Municipal el
conformen dos d’aquests grups,
Tot per Terrassa amb 10 regidors/
es i ERC-Mes amb 5. Un total de
15 regidors/es que atorguen al
Govern de coalició majoria
absoluta al consistori.

Davant d’un tall de llum d’Endesa:
Truqueu gratuïtament a Endesa

800 760 706
- Informar de la incidència
- Demanar informació sobre motiu i durada
Per tramitar una reclamació, contacteu amb
l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor
consum@terrassa.cat
93 739 74 29 (de 9 a 14 h)
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Reclamem una estratègia global sanitària
perquè les vacunes arribin a tots els països en
desenvolupament independentment de la seva
capacitat econòmica.
Exigim que els cossos
de policia i protecció
civil, com a col·lectius
en primera línia, s’incloguin entre els grups
prioritaris a vacunar
de forma urgent.
Aprovació unànime
d’una proposta per
treballar amb les entitats bancàries contra
l’exclusió financera que
afecta sobretot a la
gent gran.

FAQS
SERVEI GRATUÏT
DE RECOLLIDA DE
MOBLES I ESTRIS VELLS
Els mobles o estris vells es poden dur a la
deixalleria o al lloc indicat de la via pública,
atenent a les indicacions següents:
- Truca al Telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge:
900 720 135
- Acorda dia i lloc on deixar els mobles o voluminosos
- El dia indicat, deixa els voluminosos al lloc acordat
(no ocupis la vorera)
- El personal del servei s’encarregarà de recollir-ho

NO DEIXEM MAI AL CARRER
mobles, matalassos, frigorífics, fustes…
Nou telèfon gratuït per comunicar
incidències en l’enllumenat públic urbà

900 877 067

(Telèfon d’atenció ciutadana 24 h.)

La llum, un dret
per a tothom
La pintora Georgia O’Keeffe va dir en una ocasió que el primer record que va tenir anava vinculat a la llum. Durant les
darreres setmanes, a diferents barris de Terrassa hem experimentat el que representa passar hores o dies sense llum.
La visió gairebé poètica de la pintora, doncs, s’ha convertit
en una situació molt dura per a moltes famílies, comerços i
empreses.
És una evidència que no comptem amb una xarxa adequada, ja que no es du a terme el manteniment que faria falta i
està antiquada. I també ho és el fet que el Govern de l’Estat
i de la Generalitat són els qui ho han de garantir. Cal obligar
a les companyies a oferir un servei de qualitat i que no falli,
especialment, en moments complicats com l’actual.
El preu de l’electricitat ha arribat a màxims històrics, precisament, en plena onada de fred. D’acord, el consum elèctric
augmenta quan el temps empitjora, però el preu s’acaba establint el dia abans, i sempre en un clar perjudici vers els
consumidors i les consumidores.
Cal frenar l’especulació, reformar el mercat elèctric per reduir preus, cal implementar una tarifa regulada per protegir
les famílies més vulnerables i cal auditar i sancionar les companyies responsables de les xarxes on s’hagin produït talls
elèctrics a causa del mal estat de la xarxa

Reitero: la insuficiència estructural de la
xarxa i mal servei d’una empresa amb
importants beneficis.
Al barri de Les Arenes, la Grípia i Can Montllor, el més afectat
de la ciutat des de fa setmanes, però també a La Maurina, a
Ca n’Anglada, a Sant Pere Nord, a Segle XX, a Can Boada, a
Ca n’Aurell, a Torre-sana, a Can Parellada i a molts altres barris i punts de la ciutat hem contactat amb els veïns i veïnes
per recuperar la llum dels talls i vehicular les seves reclamacions. Des de l’Ajuntament hem muntat un servei a través
del web municipal i de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania
per facilitar les reclamacions. Cal que el consumidor sàpiga
també que pot tenir dret a compensacions quan li tallen la
llum o se li espatlla algun aparell a causa de les interrupcions
d’energia. I d’això, la companyia no n’informa.
A l’Ajuntament de Terrassa comptem també amb un servei
municipal d’atenció a la pobresa energètica i de promoció
de l’eficiència energètica (l’OFIMAPE) per ajudar a millorar
la qualitat de vida de les persones de la ciutat i garantir els
drets. Quin és l’objectiu? El dret a comptar amb uns submi-

nistres bàsics per a les famílies en situació de vulnerabilitat,
una situació que va molt més enllà d’aquests períodes de
talls de llum, i que té molt a veure amb el dret als subministraments bàsics.
En definitiva, les administracions locals hem de vetllar perquè els nostres veïns i veïnes rebin aquells serveis bàsics que
els pertoca com a ciutadanes i ciutadans de ple dret. I des
de Terrassa no defallirem en aquesta defensa.
Hi ha un problema afegit, com són els interessos que els dos
grans partits estatals (PP i PSOE) tenen a les empreses energètiques, amb una nodrida presència d’expolítics endollats,
mai millor dit (vegi’s, a tall d’exemple, Felipe González o José
M. Aznar). Interessos partidistes, doncs, que van en contra
dels de la ciutadania. La llista de sous no para de créixer
mentre la factura elèctrica no deixa d’incrementar-se. S’està
jugant amb la necessitat i la vulnerabilitat sense renúncies.
Quan va arribar el fred, el preu de la llum ja va començar a
encarir-se, després que companyies com Endesa anunciessin un increment dels seus beneficis nets fins als 1.700 milions d’euros (un 38% més). La fotografia es completa amb
una crisi sanitària que també és social i econòmica, amb un
nombre important de famílies que han d’escollir quina necessitat bàsica cobrir. Tenim, doncs, un sistema energètic
injust, amb uns preus que no deixen de perjudicar la ciutadania, amb talls de llum a nombrosos barris, i amb partits
polítics encara amb massa interessos en les companyies.
La responsabilitat per lluitar contra el canvi climàtic també
ens fa seguir reclamant un avenç vers les energies renovables. L’energia mou l’economia i les nostres llars, sí, però
també segueix sent causa de contaminació i dels gasos
d’efecte hivernacle. Cal, doncs, reduir el consum d’energies
fòssils i anar-les substituint per fonts renovables. Ajudaríem
a salvar el planeta i a assegurar que no s’especula, com ara,
amb el preu de la factura.
La llum i el color van ser els eixos de les pintures d’O’Keeffe.
Només volem que la llum que prové del mercat energètic
sigui un dret regulat, sigui un d’aquells elements bàsics que
ens han de fer millors com a societat. Mentre segueixi sent
un producte per enriquir algunes empreses i persones a canvi d’un mal servei, seguirà sent un fracàs social.
Lluïsa Melgares
Tinenta d’Alcalde de Territori
i Sostenibilitat
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Pobreza, S.

Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre pobreza, pero
creo que quienes menos han escrito y decidido sobre ella,
son precisamente quienes más la padecen. Encontré una
definición muy sarcástica sobre ello, de Ambrose Bierce,
que me enseñó que hay que destinar más energía a combatirla con acciones, que a representarla, debatir sobre ella,
interpretarla o abanderarla. Sobre todo si no la padeces ni la
has padecido nunca.
La definición dice así:
Pobreza, S. Lima para que claven los dientes las ratas de la
reforma. El número de planes para abolirla iguala al de reformadores que la padecen más el de filósofos que la ignoran...
En mi casa, una madre soltera y pobre, pudo hacernos prosperar a todos gracias a miles de horas de trabajo, estudio, y
también gracias al capital social, el único capital que depende en gran parte de cosas como tu bondad, tu empatía y tu
buen corazón. Mi madre nos hizo millonarios de ese capital.
Una vez a salvo de la pobreza, quiso poner a salvo a los demás, y lo hizo con propuestas, lucha, y creyendo en lo que
sus ojos veían, pese a que muchas voces le decían que no.
Que no podía ni debía. Que su papel en el mundo era otro,
y que en este mundo, los que piensan y deciden, son otros
( que son los que saben ). Era como si las élites le dijeran...
“vale, has salido adelante y tienes ideas buenas, pero tampoco te vengas arriba, que sigues siendo clase baja.” Le costó mucha lucha sacar adelante cosas muy básicas para el
barrio.

Para este regidor, la protección y la felicidad de la infancia, la
mejora del sistema de ayudas, la ruptura de la brecha digital
o el apoyo a nuestros profesionales son una prioridad, como
lo son las entidades sociales, la cobertura de las necesidades
básicas (incluyendo la felicidad y el espíritu) o el contacto
constante y respetuoso con la población.
En cuanto a la raíz del problema, no podemos quedarnos en
soluciones de ciudad. Hemos de mirar al sistema. Opino que
un concejal de servicios sociales ha de ser “anti sistema” por
definición, porque todo lo que no encaja en el sistema termina necesitando ayuda para salir adelante, y cuando más
de un 30 por ciento de la población está en apuros, es que
el sistema no funciona. Puede que a muchas gente si, pero
a mí no me sirve.

«La protección y la felicidad de la infancia,
la mejora del sistema de ayudas, la ruptura
de la brecha digital o el apoyo a nuestros
profesionales son una prioridad»
Necesitamos un estado que garantice la vivienda, que aplique el ingreso mínimo vital (de verdad), que persiga el
fraude fiscal, y que cobre los impuestos que corresponden
a los ricos (que seguirán siendo muy ricos a pesar de los
impuestos, no sufráis por ellos). Esos impuestos a los que
más tienen son la única forma efectiva repartir la riqueza y
la única forma de mejorar el sistema de prestaciones y políticas sociales.

Siempre estaré atento a quien tenga algo que proponer para
construir y siempre obedeceré las órdenes de la ciudad. Mi
obligación es escuchar, buscar líneas de mejora y poner en
marcha acciones concretas que respondan a la pobreza y a
las dificultades de quienes la padecen. Para ello, estoy escuchando desde siempre a quienes conviven con la pobreza,
a quienes la combaten y a quienes la padecen. También a
cualquier persona que tenga una idea.

Con cuatro “pequeños” pero valientes cambios, nos quedarían unas políticas públicas con medios suficientes como
para conseguir que esa parte de la población que malvive y
sufre por no tener garantizado lo básico, empiece a vivir sin
asfixiarse. Muchos pensaréis que es una locura, otros que se
puede, pero la realidad es que si nadie lo intenta, nunca lo
sabremos.

Por todo ello, este año cambiaremos el reglamento de prestaciones económicas y pondremos en marcha la nueva oficina
de ayudas sociales. Dotaremos mejor a los equipos profesionales y desdoblaremos el enorme distrito 6. Consolidaremos
los puntos de orientación social en cada distrito de la ciudad.
Crearemos nuevos espacios de protección a la infancia en los
barrios y seguiremos apoyando a los que ya hay.

Debemos cambiar el tablero del juego, porque no son tus
malas decisiones, tu falta de talento, o tu vagancia lo que te
convierten en pobre. Tampoco es el migrante el que se queda tus ayudas. Son los grandes poderes económicos y políticos los que han perpetuado ciertos roles y desigualdades
en el mundo y ya va siendo hora de que señalemos a quien
toca, porque antes de nacer ya nos habían repartido nuestro rol, nuestros dados, y muy poca gente tiene la suerte de
cambiar su estrella en este juego.

Compraremos vivienda, reforzaremos el albergue municipal
y firmaremos convenios con entidades que nos ayudarán a
facilitar el acceso a pisos a personas que quedan fuera. Garantizaremos la cobertura de lo más básico e incluiremos en
la lista de lo más básico a la cultura y el deporte. Porque
queremos mirar bien arriba en la pirámide. Aunque cueste.
Y sobre todo, seguiremos escuchando a todo el mundo, por
que las ideas nacen en todas partes, no sólo en algunas cabecitas privilegiadas.
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Noel Duque
Tinent d’Alcalde
de Drets Socials

Acció
de Govern
Els Reis d’Orient
van enviar un
missatge a milers Mejoras en las
de nens i nens de calles,
Terrassa
haciéndolas más
seguras y
L’Ajuntament va aconaccesibles
seguir enguany que els i
les infants de Terrassa rebessin un missatge dels
Reis d’Orient i van poder
saludar-los als 7 Districtes de la ciutat.

Durante el mes de
enero se han realizado
varias actuaciones en
la ciudad, entre ellas la
intervención global en
la calle del Nord y calles
adyacentes o la mejora
de la seguridad en un
cruce de la calle Aneto.

L’Ajuntament
cedeix la gestió
del bar dels
Telers a Prodis
Entra en vigor la
nova Ordenança
de Mobilitat
El dia 10 de gener va
entrar en vigor la nova
ordenança que limita
la velocitat a 30 km/h i
regula l’ús dels patinets
elèctrics i altres vehicles
de mobilitat personal.

El bar donarà servei a
les persones residents
i al Casal de Gent Gran
Anna Murià, ubicat al
mateix edifici. L’objectiu de l’acord entre
l’Ajuntament i Prodis
és continuar desenvolupant el projecte de
formació i inserció laboral de persones amb
diversitat intel·lectual o
malaltia mental.

L’Ajuntament de
Terrassa emprèn
accions contra
Endesa
Les accions jurídiques
i administratives tenen
per objectiu aturar els
talls de subministrament
que milers de veïnes
i veïns han patit des
del mes de desembre.
També s’ha activat un
dispositiu per ajudar la
ciutadania a tramitar les
corresponents reclamacions a la companyia.

El Ayuntamiento
de Terrassa cede
equipamientos
deportivos
Se trata de espacios
municipales al aire libre
para que gimnasios y
clubes de Terrassa puedan mantener una parte
de su actividad a pesar
de las restricciones de
la Generalitat.

Abierta la
convocatoria de
subvenciones
municipales
2021
Hasta el día 10 de
febrero, se pueden
solicitar las subvenciones municipales destinadas a desarrollar
actividades, servicios
o proyectos sociales o
que fomenten los
intereses generales de
la ciudad.

El Alcalde da
su apoyo a
las entidades
deportivas
de Terrassa
El pasado 24 de enero
el alcalde, Jordi Ballart,
y el regidor de Esports,
Miguel Ángel Moreno, se
sumaron a la concentración convocada por “Ja
n’hi ha prou” en defensa
del deporte base y para
denunciar que las restricciones de la Generalitat ponen en peligro su
continuidad.

Baixen un 72,46% les incidències sobre neteja

Per què?

4a. línia
de recollida
lateral

640 nous
contenidors amb
més capacitat

100 Operaris

+

30
càmeres de
vigilància

4 nous
camions

Entre totes i tots aconseguirem una Terrassa més neta
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Sabies que...?
La xemeneia de la
Bòbila Almirall és la
xemeneia industrial
amb escala de
cargol més alta
del món.
Va ser construïda el
1956 i té una alçària
de 63,25 metres.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

L’escala té 217 graons
de pedra artificial
i 17 de ferro.

Fes que els reptes
es converteixin en
promeses complertes.

Suma-t’hi!

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

