2022, l’any de la recuperació econòmica
Comencem l’any on els nostres esforços
aniran especialment dirigits a seguir gestionant la crisi sanitària i prioritzar els recursos
de l’Ajuntament per a donar suport als collectius més afectats per la pandèmia.
Terrassa està en un moment òptim per a
ajudar a qui més ho necessita i acompanyar
a qui més pot enfortir el teixit econòmic de
la ciutat. Preveiem consolidar les xifres de
l’atur a la baixa i aquest serà on dirigirem la
major part dels nostres esforços aquest any.
Seguretat i neteja, les nostres prioritats
Les principals preocupacions, des de fa
anys, per als terrassencs i terrassenques són
la seguretat i la neteja. Ens vam comprometre a posar-nos-hi a donar un tomb i millorar
la situació i aquest 2022 seguirem amb el
Pla de Xoc de Neteja de 2020 incrementant
recursos per a que se segueixi veient millores en la neteja a la nostra ciutat.
Aquest serà l’any que millorarà la seguretat
perquè incrementarem en nombre de policies com mai fins als 259 agents, millorem
les instal·lacions de la prefectura i dotem el
cos de recursos tecnològics per a millorar
l’atenció a la ciutadania.
Un 2022 que estem convençuts que serà un
gran any on Terrassa seguirà sent capdavantera de moltes polítiques per les persones.
Jordi Ballart
Alcalde de Terrassa

El passeig del
comte d'Ègara
serà un espai més
amable per a
vianants

11.

Gen. 2022

Conveni amb Parc
Vallès per regular
l'aparcament per a
persones amb
discapacitat

Avancem el reforç
de la plantilla de
Policia Municipal
amb 20 nous
agents al 2022
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Construint la Terrassa del futur

49
49 persones

en situació
vulnerable
contractades

181
persones
ateses

3
de
4
joves tenen
Augmenten un
28% les atencions
del servei a la
diversitat sexual
181 persones van rebre atenció al
Servei de Diversitat Sexual i de
Gènere durant el 2021. La gran
majoria, 3 de cada 4, són joves
entre 14 i 34 anys i alguns familiars, principalment mares. Un
augment del 28% que respon a
les conseqüències psicològiques
derivades de la situació sanitària
i de confinament.

Terrassa contrata
a 49 personas
en situación de
vulnerabilidad

entre 14 i 34
anys

209
places policia el 2019
259
places policia el 2022

Continuamos trabajando por la inclusión y la integración, ofreciendo oportunidades para facilitar
la entrada en el mercado laboral
a los colectivos más vulnerables.
Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Terrassa ha contratado a
49 personas consideradas en riesgo de exclusión social, entre las
cuales personas mayores de 45
años, jóvenes tutelados o extutelados y mujeres.

Continuem reforçant
la plantilla de Policia
Municipal avançant
la incorporació
d'agents
El Govern municipal ha decidit avançar
la convocatòria de places de la Policia
Municipal prevista pel 2022 i 2023 i incorporar durant aquest any en curs 20
nous agents. Aquest reforç de la plantilla permetrà arribar als 259 efectius.
Les noves incorporacions se sumaran
als 9 agents que van començar recentment el seu servei a Terrassa i a les 6
persones que actualment estan en
període de formació per a la seva futura incorporació.
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Construint la Terrassa del futur

Salt qualitatiu als
polígons del sud
de Terrassa
Acord per regular
l'aparcament per
a persones amb
discapacitat al
Parc Vallès
Signem un conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament i Parc Vallès que
dona resposta a una històrica reivindicació de diverses entitats de la
ciutat, principalment Prou Barreres.
A partir d'aquest mes de gener, els
vehicles que estacionin a zones del
centre comercial reservades per a
persones amb mobilitat reduïda,
seran sancionats i el servei de grua
municipal retirarà el vehicle.

Gairebé 600
infants i joves
gaudeixen dels
casals d'hivern
Una de les prioritats del Govern
municipal és la protecció de les
persones vulnerables, especialment de la infància. Els casals
són un espai de lleure on totes
les nenes, nens i joves de la ciutat tenen l'oportunitat de gaudir
sigui quina sigui la situació econòmica.
Amb una inversió de gairebé
120.000 euros i de la mà de 9
entitats de la ciutat, 580 infants
i joves han gaudit d'activitats i
experiències, diversió i educació
en valors.

Finalitzades les actuacions de
modernització dels polígons de la
zona sud de Terrassa: els Bellots,
Can Parellada, Colom II i Santa
Margarida I i II. Una important
millora en seguretat, eficiència
energètica, sostenibilitat i mobilitat que pot suposar un gran
atractiu per atraure noves empreses i llocs de feina a la ciutat.

gairebé

120
mil€
destinats
580
infants i
joves

inversió de

44
mil€

Nuevos
pictogramas
en los pasos de
peatones
Accesibilidad y seguridad, estos
son los principales objetivos del
proyecto que incorpora pictogramas en 146 pasos de peatones
en entornos de escolares. Una
iniciativa dirigida, especialmente, a personas con autismo, pero
también a niñas y niños, personas con discapacidad y personas
mayores para mejorar su autonomía y seguridad a la hora de
cruzar los pasos de peatones.
Las ubicaciones de estos 146 puntos han sido seleccionadas por
los centros escolares, mejorando
de esta manera la seguridad vial
en la ciudad.

Trabajamos en la
prevención contra
incendios, todo el
año
Realizamos tareas de prevención
durante todo el año para que la
ciudad esté preparada para la
temporada de verano, cuando se
eleva el riesgo de incendio.
A finales de diciembre se realizaron franjas perimetrales de baja
combustibilidad en una extensión de más de 24 hectáreas en
las urbanizaciones de Can Gonteres, Les Martines y el Molinot.
Se han destinado 44.000 euros a
estas actuaciones con el objetivo
de proteger, en caso de incendio, a personas y bienes situados en terreno forestal.
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D1

D3

Nou espai per a
vianants al passeig
Comte d'Ègara

La plaza de
Catalunya tendrà
juegos de agua

El passeig Comte d'Ègara viurà
una transformació que el farà
més amable per a vianants, més
accessible i més verd. El vial nord
serà una plataforma única, unificada
amb el parc central, amb més zones
verdes i de descans que convertiran
aquest eix en una zona per gaudir
del passeig.

El proyecto prevé la rehabilitación
de la fuente ornamental, manteniendo la estética actual. Una gran novedad será la creación de una fuente
seca con surtidores de agua bajo el
pavimento creando juegos de agua
para el disfrute de la infancia.

Aquest projecte forma part de les
propostes presentades als fons europeus Next Generation per fer de
Terrassa una ciutat més verda, més
accessible i més sostenible.

La renovación de la fuente contempla la instalación de un nuevo mecanismo hidráulico ajustado a la
normativa actual sustituyendo un
sistema obsoleto y un sistema lumínico. El coste estimado del proyecto
alcanza los 624 mil euros.

Nueva reja de
recogida de aguas
en Vallparadís
Se han iniciado los trabajos de instalación de una nueva reja recolectora
de agua en el extremo sur de la zona
ajardinada próxima a la escuela Sala
i Badrinas, además de dos alcantarillas que evitarán la acumulación de
agua y residuos.
De esta manera, se mejorará el sistema de recogida en la zona del
parque, substituyendo la anterior
reja, de dimensiones menores y menor capacidad.

D2
Un Nadal ple
d'activitats al
Districte 2

Plantación de
árboles en la
calle Sant Tomàs

Nou sistema de rec
i més arbres a la
plaça de Can Palet

Les visites del Patge Xiu-Xiu i el Pare
Noel, el trenet de Nadal, la Cavalcada de Vilardell i un llarg etcètera,
han omplert d'activitats el Districte
2. Gràcies a la potent xarxa d'entitats, les veïnes i veïns del D2 han tingut la màgia del Nadal ben a prop.

Una de las prioridades del Gobierno
municipal es la Revolució Verda y
revertir el recorte en jardinería que
supuso la crisis de 2008. Poco a
poco, seguimos replantando árboles en la ciudad para hacerla cada
día más verde.

Treballem dia a dia per una Terrassa més verda i amb un manteniment
de jardins i zones verds més eficient. Amb aquest objectiu, La plaça
de Can Palet compta amb un nou
sistema de reg automàtic que permet un ús més eficient i sostenible
de l'aigua.

Un dels objectius del Govern municipal per aquestes festes, ha estat
el de continuar descentralitzant
les activitats i que tots els districtes participin de les celebracions a
prop de casa.

La calle de Sant Tomàs cuenta con 6
nuevos árboles de la especie Sapindal de China, conocida como "árbol
de los farolillos", un árbol de hoja
caduca, rápido crecimiento y alta
resistencia.

A més, s'han plantat 8 arbres de
morera blanca, una espècie de creixement ràpid, amb bona ombra i
que no requereix un excessiu manteniment o cures.
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D4
Alegría e ilusión
en La Maurina por
la llegada de los
Reyes Magos
Caras de felicidad, especialmente
entre las niñas y niños que recibieron a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Llegaron en helicóptero la tarde del 5 de enero al
Campo Municipal de La Maurina,
donde ya los esperaba el Patge XiuXiu recogiendo las últimas cartas.
La llegada Real a La Maurina, ha
sido un orgullo para el barrio que ha
aportado un extra de magia a la víspera de la noche de Reyes.

D6
Un paso más hacia
la nueva estación
Terrassa Oest
Cada día algo más cerca de hacerse realidad la nueva estación Terrassa Oeste, en el barrio de Can
Boada. La licitación, hace unas
semanas, de los estudios informativos del Plan de Cercanías 20202030 supone un nuevo avance en
esta histórica reivindicación de
los barrios de, Ca n’Aurel, Can
Boadal y La Maurina.
La nueva estación supondría a día
de hoy que 180 mil habitantes de la
ciudad contaran con una estación
de tren a menos de 1 km de casa.

D5

Ampliaremos la
zona peatonal en
el entorno de la
escuela Goya
Atendiendo a las reivindicaciones
de madres y padres de la escuela
Goya, en el barrio de Sant Llorenç,
el proyecto de mejora de movilidad
en el barrio recoge la ampliación
de la zona peatonal en el entorno
del centro escolar.
La pacificación del tráfico en la
zona, mejorará las zonas para favorecer los trayectos en bicicletas y a
pie, además de incrementar de forma importante el número de plazas
de aparcamiento.

Recta final de la
nova zona infantil
al Pla del Bonaire

Diversió a la plaça
Lluís Companys
amb el Juguem+

Avanzamos en la
transformació del
sector de l'AEG

Un espai de jocs infantils totalment
renovat serà una realitat aviat a la
plaça de les Escoles del Pla del Bonaire. Les obres de millora avancen a
bon ritme amb la instal·lació de nous
jocs infantils amb elements accessibles i inclusius.

El Saló Juguem+ va tornar a celebrar
activitats a diversos parcs i places de
la ciutat, continuant amb la voluntat
del Govern Municipal de portar el
Saló a diversos punts de Terrassa, a
més d'utilitzar espais exteriors per tal
d'assegurar les mesures de seguretat
que requereix la situació sanitària.

Continuem avançant en la transformació de l'antiga fàbrica AEG, un sector emblemàtic de la ciutat que acollirà 785 habitatges, un terç dels quals
de protecció oficial, eixos comercials
i nous equipaments.

La remodelació se suma a les diferents millores al barri que s'han dut a
terme recentment, com ara la renovació de mobiliari urbà malmès. Actuacions executades en constant comunicació amb l'AVV del Pla del Bonaire.

La plaça Lluís Companys va acollir l'espectacle Nadal amb Swing,
l'Hockey al carrer i altres activitats esportives gràcies a la col·laboració de
diferents clubs de la ciutat.

Al Ple Municipal de gener, s'eleva una
modificació del Pla de Millora Urbana
que preveu, entre altres qüestions,
la reducció de l'alçada màxima dels
edificis, per tal de millorar l'entrada
de llum al sector i especialment a
l'escola Nova Electra.
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D7

Les dades
en positiu

36
Les Fonts i Can
Parellada, a un
passeig del centre i
Vallparadís
7 quilòmetres de camins verds connectaran els barris de Can Parellada i
Les Fonts amb el centre de Terrassa i
el parc de Vallparadís. Camins accessibles per poder transitar a peu i en
bicicleta, amb zones de descans i de
lleure, pensats perquè tothom pugui
gaudir de les passejades.
El Govern municipal continua treballant per eliminar barreres físiques i
mentals i fer de Terrassa una sola ciutat, una gran ciutat.

A punt de
començar les
obres de l’estació
de Les Fonts
Durant el primer trimestre de 2022
començaran els treballs d'arranjament
de les andanes i el pas inferior de l'estació de Les Fonts. Unes feines que
tindran una durada aproximada de 12
mesos. Amb tot, l'accés a l'estació estarà garantit en tot moment, atenent
especialment les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda.
Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat ja les obres que tindran un cost
de 346.000 euros per a una renovació necessària per mantenir les installacions en un estat òptim.

beques a
l'excel·lència
atorgades per
l'Ajuntament

17

centres
educatius
de la ciutat

16

ajuts a alumnes
de Grau Superior
per estades
a empreses
estrangeres
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Parlem sobre la
jornada escolar
De 9 del matí a 16:30h, són 7,5h diàries que, a la setmana, fan
un total de 37,5h que els nostres fills i filles passen a l’escola.
Una jornada laboral completa.

Que la jornada que els nostres fills
i filles passen a l’escola no és saludable, és una conclusió que la
comunitat educativa hem posat a
debat en més d’una ocasió.
Des de la Comissió de Qualitat Educativa ens hem fet nostre aquest
debat i l’hem obert a les famílies
de Terrassa. Ho vam fer fa uns dies
en una jornada on ens va acompanyar el professor José Luis Bernal
de la Universitat de Saragossa.
És indubtable, però, que hi ha diferents elements que cal tenir en
compte, debats que han de caminar de forma paral·lela i un impacte
de la pandèmia que ha fet ressorgir estils de vida que fan trontollar l’actual paradigma de jornada
completa junt amb l’habitual sobrecàrrega d’activitats extraescolars.
Ni les necessitats de conciliació
són les mateixes, ni el desig d’ocupar el temps és el mateix. Pren força la frase que totes les famílies
ens hem sentit dir de: “aprofiteu
que el temps passa molt ràpid!”
Doncs aquest és l’element clau: el
temps.
Com volem que passi i sigui el
temps dels nostres fills i filles? Hi
ha factors d’aprenentatge i acadèmics, biològics, socials, familiars,
econòmics i contextuals que s’han
de tenir en compte per a donar una
resposta global.
I una altra pregunta: com i quan
volem que sigui el temps en família?
En un moment on, des de diferents
sensibilitats socials i polítiques,
s’està qüestionant l’actual horari
laboral, la pandèmia ha fet aflorar
altres models i èxits productius.
Davant d’això, és inherentment
imprescindible qüestionar també
l’actual model d’horari escolar.

A Terrassa agafa força la Plataforma
per la Jornada Contínua que, com a
delegació de les diferents plataformes homònimes a diferents municipis, reivindiquen que l’horari lectiu
es concentri de 9 a 14h.
No hi ha evidències científiques que
avalin les avantatges d’aquest model, però sí la dada objectiva de que
cap centre que s’hi hagi acollit ha
retornat a l’anterior model. La seva
experimentació al nostre país, però,
pren referències d’èxit a altres països europeus.
Terrassa és una ciutat diversa, amb
una pluralitat i realitat multicultural
i social que té el repte d’oferir un
model educatiu de ciutat singular,
únic i que doni resposta amb igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat de
la ciutat. No obstat, segurament no
ha d’impedir la convivència de diferents propostes que alhora garanteixin un model equitatiu, que no igual.

Al debat s’introdueix un element
important, el de la conciliació familiar. És una concepció cultural que
l’horari escolar també ha d’acomplir
aquesta funció de cobertura horària
mentre les famílies treballen, però el
teletreball, l’atur i altres formes d’organització familiar, ha portat noves
necessitats individuals.
En aquest procés de reflexió, el doctor Bernal ens va alertar de 4 reptes: el temps de descans que s’ha
de garantir a l’infant i a la seva pròpia capacitat cognitiva, un espai de
menjador accessible, educatiu i que
garanteixi hàbits saludables, activitats extraescolars a l’abast de totes
les famílies i no deixar a cap família
enrere.
Tenim un repte: definir un projecte
educatiu de ciutat que parli també
dels horaris dels nostres fills i filles
en clau de salut.

Comissió
d'Educació
Tot per Terrassa

ENTRE TOTES I TOTS,
PODEM CANVIAR EL MÓN
DES DE TERRASSA

Em pots trobar imprès a:
Seu:
C/ Galileu, 208
08224 Terrassa
www.totperterrassa.cat
info@totperterrassa.cat
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FERRETERIA SEYCO
BAR LAS COLUMNAS
PERRUQUERIA GALATEA
BAR GAT NEGRE
UNANIME TRANSVERSAL
LA FABRICA
JOHNS TAPES
DOR DORI RBLA.FR. MACIÀ
TOT ROBA
NOU BELL

BAGUL DE LA MODA
FLAWLESS DANCE SCHOOL
COM DE CASA
NOU ASTORIA
ATIPIC FINQUES
BAR LA DAMA
ESTANC DE LA TORRE
APAT CROISSANTERIA
BAR TRAMUNTANA

info@totperterrassa.cat
Tot per Terrassa
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