Hola!
“Tornem a viure la ciutat,
gaudim de la cultura
i fem-ho juntes i junts”

Jordi Ballart
Alcalde
de Terrassa
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El año pasado nos tocó vivir una Festa Major
confinada, triste, descafeinada y con esa
sensación de incertidumbre que todo lo dominaba.
Este 2021 los vecinos y vecinas de Terrassa, con toda
la precaución del mundo, hemos podido volver a
las calles, a nuestra gran fiesta, a nuestra particular
bienvenida al verano.
La cultura ha sido el eje de este estallido de luz,
de vida, de reencuentros con la música, con las
tradiciones, con la poesía, con el fuego, con el
Capgròs de l’Any, con los dragones, con la Fira,
con el Ball de Plaça, con los primeros pilars castellers
en demasiado tiempo y con la esperanza. Terrassa
es una ciudad vinculada a la cultura como uno de
nuestros grandes ejes vertebradores, inclusivos,
democráticos y populares.
Esta no es todavía la Festa Major que nos gustaría,
pero creo que está siendo un buen modelo en un
tiempo todavía de restricciones. Nos ha tocado
hablar de aforos, de perímetros y de mascarillas,
pero también de convivencia, de compartir, de arte y
cultura dándose la mano como promesa de libertad,
como refugio ante la adversidad, como bálsamo
ante la duda y como estímulo ante las ganas de vivir.
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Les Heroiques
Dones de Terrassa
Era el 20 de juliol de 1558, quan de matinada arribaren missatges amb la notícia de l’albirament a l’alçada de Roses i Blanes d’un gran estol de vaixells turcs que anaven en direcció a
Barcelona. Assabentat el govern de Catalunya manà la crida a
sometent per les comarques barcelonines i al seu front sortir
cap a la defensa de Barcelona.
A l’estar instal·lat el govern a Terrassa va ser del lloc on es va
proveir massivament amb els seus habitants pel recluta- ment
d’una host de socors. A la tarda sortien la majoria dels homes
la vila cap a Barcelona. Només havien passat dues o tres hores
quan arribà l’alerta que s’acostaven a la vila un gran nombre
de bandolers. Al pànic del primer moment se sobreposà el crit
de via fora, cuitant a la defensa del vilatge tots els presents.
Gent gran, sacerdots, nens, especialment les dones, tots ells
armats amb llances, forques, bastons i eines del camp i altres
estris corregueren a tancar els portals i a defensar les muralles aconseguint salvaguardar la població, tot posant als més
dèbils sota la protecció del castell palau, mentre els bandolers
saquejaven les cases dels ravals. La resistència de les coratjoses dones terrassenques aguantar fins a rebutjar als atacants i
amb la tornada de la gent d’armes que havien anat a la defensa de Barcelona, que amb la seva presència mitigaren el perill.
Aquest fet consta en el Dietari de la Diputació guardat a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó segons crònica de
joaquimverdaguer.blogspot.com
El segon dissabte de juny els Trabucaires Bandolers de Terrassa recordem aquest fet a la Plaça Vella i a la Torre del Palau.
Trabucaires Bandolers de Terrassa
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Entrevista

Jordi Petit Ex-secretario general de ILGA, (1995-1999)
¿Cuándo la ciencia dejó de considerar la homosexualidad
como una enfermedad?
Las asociaciones de psicólogos y psiquiatras dieron ese
paso durante los primeros 70’s. Existían pues las condiciones científicas suficientes para que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) retirase la homosexualidad de la lista de
enfermedades y, sin embargo, año tras año, la votación se
perdía.
¿Quién impulsó la acción ante la OMS?
Este fue uno de los primeros éxitos de la International Lebian & Gay Association (ILGA). Desde los 80’s sus entonces
300 entidades LGTB federadas, insistían ante sus respecti-

vos ministros de sanidad para que votasen a favor de esa
moción. La Coordinadora Gay-Lesbiana empujó desde
nuestro estado.
¿Cómo fue que se ganó y con tantos años de retraso respecto de los 70’s?
El éxito en 1990 fue debido a una especial coyuntura geo-política. Habían caído las dictaduras militares en
América Latina, justo terminaban de hundirse los regímenes comunistas de Europa del Este y el integrismo islámico era nimio. La votación se aprobó por mayoría el 17
de mayo de 1990. Desde 2005, esta fecha devino en una
jornada de lucha y denuncia.

Glosario LGTBIQ+
LGTBIQ+
SEXUALIDAD

GÉNERO
CISGÉNERO
(Normativo)

TRANSGÉNERO
• Hombre trans
• Mujer trans
• No binario
• Género fluído
Demichica

Demichico

• Gender queer (no cis)
• Intersexo
• Agénero

ATRACCIÓN ROMÁNTICA
• Hetero (Normativo)
• Gay
• Lesbiana
• Bisexual
• Pansexual
• Aromántico
• Demiromántico
• Queer*

ATRACCIÓN SEXUAL
• Heterosexual (Normativo)
• Homosexual
• Bisexual
• Pansexual
• Omnisexual
• Asexual
• Demisexual
• Queer*

* Queer: Término para cuando sabes que no eres normativo, pero no te defines estrictamente. NO TODOS LO USAN - puede ser ofensivo.
Publicado en Twitter por el profesor de la Universidad de Santiago
Antón Losada @antonlosada

#Adopta
invisibles

CAAD Terrassa

@adopcionsterrassa
www.adoptam.terrassa.cat

93 727 50 59

BOIRA es una perrita muy enérgica y espabilada, quiere olerlo todo y conocer a los perritos que hay a su
alrededor. Le gusta jugar y ¡le encanta bañarse en la piscina!
Es muy nerviosa y no lleva nada bien vivir en una jaula porque se estresa mucho y lo pasa realmente mal.
Se lleva bien con los perros que entienden su nivel de energía y fuera de su jaula es amorosa y cariñosa
como la que más.
INDRA tiene 6 años y es una belleza de color blanco y negro muy peculiar.
Es un poco tímida de inicio, pero con un poco de tiempo es cariñosa y divertida.
Ella es pura energía y le encanta compartir juegos y paseos junto a los voluntarios, tanto en los patios,
como por los caminos que hay cercanos al CAAD.

YUMA tiene 9 años y también busca un hogar.
Es muy juguetona y cariñosa y le encanta que la acaricien.
Le gusta pasear tranquilamente por el campo y descubrir mundo, pero su mejor momento es cuando
está en el patio con su compañero de jaula, Goku.
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“Les violències masclistes
en les dones grans són invisibles”

Núria Marín

Tinenta d’alcalde
i regidora de Polítiques de Gènere

En les dones grans es creuen dos
eixos de discriminació: l’edat i el fet
de ser dona. La vulnerabilitat augmenta en dones grans amb factors
de risc psicosocials, com poden ser la
pobresa, la discapacitat o l’aïllament,
entre d’altres. La nostra societat pateix
masclisme i edatisme estructurals i
tendeix a invisibilitzar el col·lectiu de
dones grans, en un context on apareixen diversos tipus de violències:
negligència, abandonament, violència
econòmica, violència física, psicològica
i emocional.
Les dones grans reben l’impacte dels
efectes acumulatius de les desigualtats
de gènere i, a més, pateixen diverses
formes de violència masclista, que es
produeix principalment en l’àmbit de
la parella i/o la família. A més, cal posar de relleu que entre les dones grans
apareix un altre fenomen com és la
“normalització” de la violència masclista per part de les pròpies dones, ja que
algunes d’elles l’ha patit durant tota
la seva vida i la consideren normal.
Així doncs, entorn del Dia mundial de
la presa de consciència de l’abús i el
maltractament vers les persones grans
volem potenciar la sensibilització de
tota la ciutadania sobre el problema
que representen les violències masclistes en la vida de les dones grans, una
realitat vigent i sovint oculta que ens
afecta com a societat.
És necessari incloure la perspectiva del
cicle vital en l’estudi i en l’abordatge
de les violències masclistes, i és

FAQS

per aquest motiu que cal analitzar les
dades concretes de violència masclista en dones grans i procurar el seu
accés a la xarxa d’atenció, facilitant la
identificació, la detecció i el coneixement del problema. Durant l’any
2020 al Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD) de Terrassa s’han
atès 43 dones de més de 65 anys
sobre un total de 1.020 dones, de les
quals catorze es trobaven en situació
de violència masclista. Si ens fixem
en el tipus de violència, dotze patien
violència en l’àmbit de la parella o l’ex
parella i dues agressions fora de la
parella; a més, deu han patit violència psicològica i quatre agressions
físiques. Aquestes dades posen de
relleu una realitat que, com ja he dit,
està oculta i sovint normalitzada en
molts àmbits, però posar sobre la
taula aquests indicadors ens fa prendre consciència d’un problema que
tenim com a societat.
Cal tenir en compte que la situació
sobrevinguda per la pandèmia de la
Covid-19 ha augmentat el risc de
violència masclista,
sobretot en els
períodes de confinament, així com en
les diverses desescalades. En aquest
context algunes
dones grans s’han
vist més exposades
a les situacions de
violència masclista,
degut a l’aïllament
social i a la major
dificultat d’accés a
les xarxes de suport
i ajuda, i en la
desescalada degut
a la “pèrdua del
control” per part de
l’agressor.

RESERVA DE SALES I ESPAIS
ALS EQUIPAMENTS CÍVICS

Qui les pot demanar?

Com?

Entitats, associacions,
empreses inscrites en
el Registre corresponent,
partits polítics i col·lectius
sense personalitat jurídica.

Omplint el formulari
corresponent, amb una
antel·lació mínima de 7 dies, a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Terrassa
www.seuelectronica.terrassa.cat
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Des de la Regidoria de Polítiques de
gènere considerem molt important
tenir en compte els senyals d’alerta
que permetin detectar les violències
masclistes en dones grans, així com
la difusió del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD), que també
atén aquestes dones conjuntament
amb els altres serveis que conformen
el circuit d’atenció a les violències
basades en el gènere a la nostra ciutat.
Per aquest motiu, des d’avui mateix
engeguem una campanya de sensibilització específica sobre les violències
masclistes en dones grans sota el lema
“Les violències masclistes no tenen
edat”. I és que totes les dones tenen el
dret de viure sense violència i en igualtat independentment de la seva edat,
origen, ètnia, religió, identitat sexual,
orientació sexual, classe social, etc. Terrassa és ciutat feminista i com tal hem
de vetllar des de tots els àmbits perquè les dones se sentin segures, lliures
i en igualtat de condicions respecte als
homes. Tenim el dret i el deure d’aconseguir una societat igualitària.

Taxa
ACTIVITAT
ESPAI
- 25 m2

sense ànim de
lucre i sense
cobrament als
assistents

sense ànim de
lucre i amb
cobrament
als assistents

de caràcter
comercial
i produccions
audiovisuals

5, 61€

10,14€

25,63€

2

5, 61€

26,89€

63,94€

2

5, 61€

64,53€

153,27€

2

62,28€

107,34€

255,66€

més de 200 m2

113,01€

214,75€

511,22€

de 25 a 50 m

de 50 a 90 m

de 91 a 200 m

Als Plens d’aquest mes...

PRIMER PLE DE DONES DE TERRASSA
Entitats participants
Comissió 8 de Març | Dones amb Iniciativa de Can Palet | Dones d’Ègara | Col·lectiu de Dones de Ca n’Anglada | Amunt
Dona | Dones de la Comunitat Musulmana | Associació de Dones Bahá’í | Casal de la Dona | Puntaires de Terrassa |
ACORD | Prou Barreres | Assemblea de Dones d’Esquerra de Terrassa | Dones d’Esquerra Verda | Dones Periodistes de
Terrassa | Dones de les seccions sindicals de CCOO i UGT | Associacions veïnals dels barri d’Egara, Les Fonts i Ca n’Aurell | Cooperativa L’Egarenca | Eina Cooperativa | Cooperativa Magroc | Synusia | Associació ALBA | AIDE | Creu Roja
Terrassa | FUPAR | PRODIS | Fundació Maria Auxiliadora | Feministes Anticapitalistes en Xarxa | Atlètic Terrassa Hockey
Club | Drac Baluk Astharot | Asociación Raíces | Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica | Acción contra el hambre | Unió de
Jubilats i Pensionistes de la UGT | Associació de Comerciants de Ca n’Aurell

Propostes aprovades
• Atorgament d’honors i distincions a la senyora Quitèria Tarragó, primera regidora de Terrassa.
• Detecció, atenció, sensibilització i prevenció de les violències masclistes.
• Creació de Punts Lila i un espai virtual per a l’abordatge de les violències masclistes.
• Informació i sensibilització sobre la bretxa salarial i finançament per a dones emprenedores.
• Reconeixement a les dones en treballs de cures i treballadores essencials durant la pandèmia.
• Reconeixement a Carmen Pablos, referent feminista i fundadora de Vídues de Terrassa.
• Full de ruta per a unes polítiques municipals feministes i des d’una perspectiva de gènere.
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LA FORÇA DE LA CULTURA POPULAR A TERRASSA
Cultura Power!
Jordi Flores

@Doctor_Flo
Exregidor de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa

Certament, la cultura al nostre
municipi és immesurable,
descentralitzada i inabastable.
No te l’acabes mai, i esdevé, sovint,
l’enveja de moltes altres contrades.
El nostre eslògan resava –i encara
fueteja-: “La Cultura No s’Atura!”
i a Terrassa no s’aturarà mai.
Però, això, com ho podem aconseguir?
Premissa 1: sumant! Pensar en aquest
fenomen d’adhesió i unió entre
persones em fa recordar quan dèiem
el 2017 en l’article ‘2 Ciutats,
1 Capitalitat Cultural’ que “aquest país,
des de l’arribada de la democràcia,
s’ha construït fonamentat en la competitivitat entre territoris”. En el passat, “més enllà de les rivalitats històriques, sociològiques i antropològiques
-a les que podem atribuir un cert toc
pintoresc i, fins i tot, absurd- la pugna
entre ciutats tan properes com
Sabadell i Terrassa ens ha condicionat
negativament per a la construcció
conjunta d’un territori culturalment
sòlid”. Per tant, “crear sinergies no pot
reportar altra cosa que el bé comú,
la suma en comptes de la resta i una

situació de win-win on tothom n’ha de
sortir beneficiat. Acostar-nos a la
ciutat veïna ens ha de permetre
pensar juntes, ambdues ciutats, i de
manera participada per trobar noves
fórmules i respostes a les polítiques
culturals tradicionals dels últims 20
anys”. És el de sempre, “noves formes,
nous reptes i nous diàlegs per a noves
governances”.
Premissa 2: escoltant! Quan sortim al
carrer, parlem de cultura i la gent
ens comenta que s’hauria d’innovar
i revolucionar, proposar noves idees,
trencar la crosta cultural, suggerir
canvis dels formats tradicionals revisant els protocols de la Festa Major i
la Cavalcada de Reis; que convindria
projectar Terrassa com a capital cultural, defensar la cultura popular, descentralitzar-la, democratitzar el dret
a la cultura, que el full de ruta sigui el
Llibre Blanc; que ens aniria bé proposar millorar la comunicació cultural, la
finestreta única per tràmits amb les
entitats, proposar més presència de
dones i diferents grups ètnics, instar
a la Generalitat per a que el Vapor
Ros sigui de titularitat municipal i així
dedicar-lo a la cultura popular i/o a les
arts i reivindicar-lo com a espai
cultural i social; que cal escriure el
projecte de La Fàbrica de les Arts,
crear uns protocols de funcionament
per l’auditori municipal entre el servei
de Cultura i el Conservatori, dibuixar el
mapa de recursos culturals del Vallès
Occidental, impulsar un festival de
flamenc i un festival de cinema, consolidar que El Rocío romangui a Terrassa
i proposar organitzar a la nostra ciutat
La Feria de Abril de Catalunya, realitzar enquestes i engegar un procés
participatiu per decidir alguns artistes
i espais de la Festa Major; que

il-lustració de @massatardmare

fliparia que vinguessin Oques
Grasses... Llavors, desprès de sentir
tots aquests desitjos, toca prendre
nota, estudiar i facilitar.
Premissa 3: cohesionant! Està
demostrat de forma empírica que la
cohesió social és la força de la cultura,
i el power de la cultura, el seu poder,
es manifesta gràcies a la cohesió de la
ciutat. Aquí l’ordre dels factors no
altera el producte. És un bucle que
gira i que es retroalimenta, on un
element defalleix sense l’altre. El
paradigma més gràfic l’hem viscut
quan hem fet mans dins l’interior de la
pinya a castells de gama extra amb les
colles castelleres locals, un exemple
potentíssim de suma, adhesió, unió,
atenció, observació, cohesió i
atracció, vitals per la supervivència de
la cultura.
L’enormitat de la cultura és que està
per sobre de colors polítics i de
qualsevol tipus de barreres. És la
nostra darrera esperança per la
igualtat a tots els nivells entre éssers
civilitzats perquè, justament, és allò
que ens fa humans. I sobretot ara que
comença la nostra Festa Major, la més
gran manifestació cultural de la ciutat.
Gaudiu, doncs, aquests dies, totes i
tots, de la Cultura Power!

MALKRONIK: L’ART COM A TERÀPIA
“L’art és l’expressió dels pensaments
més profunds pel camí més senzill.”
Albert Einstein

“Las dos caras de la fibromialgia” Manoli Tapias
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Malkrònik es va crear a partir d’aquest
pensament i es va materialitzar a
partir d’unes persones que tenen una
malaltia crònica i amb la creació artística aconsegueixen expressar els seus
pensaments, sentiments i emocions
més profunds. Aquesta expressió del
més profund facilita l’autoconeixement. La pintura ens permet plasmar
el nostre món interior en un quadre.
Durant aquest procés, la creació és

capaç d’alliberar-te de les emocions
negatives, inclús reconvertir-les en
positives. Així, l’art es converteix en
terapèutic.
També està comprovat que l’art té el
poder de fer-te oblidar del dolor, o
com a mínim, disminuir aquest dolor.
La satisfacció que sents durant el
procés de la creació i l’obra feta, té
a veure amb el fet que el teu cos
produeix endorfines, hormones que
són les responsables del benestar, la
reducció del dolor i la felicitat.
També d’aquesta forma l’art és
terapèutic.

EL DRAC DE TERRASSA
Explica la llegenda que a Sant Llorenç
del Munt hi vivia un drac ferotge que
atemoria el poble.
L’any 1981 neix el Grup del Drac de
Terrassa, liderat per Francisco Salazar i
Jan Grau. Juntament amb Josep Grau i
altres col·laboradors, es van encarregar
de la construcció del Drac de Terrassa
basant-se en la imatge del primer drac
de la ciutat (1845-1906).
Aquell Drac de cartró pedra, encara
humit de la seva construcció, va veure
la llum un 3 de juliol de 1981 durant la
primera baixada del Drac des de la
cova de Sant Llorenç. Des de llavors
s’ha convertit en l’acte d’obertura de la
Festa Major de la ciutat. Aquella mateixa nit el Drac de Terrassa rebia el seu
bateig de foc apadrinat per altres dos
dracs a l’inici del primer Raval infernal.
El Grup del Drac de Terrassa ha participat en diversos actes portant i lluint
el nom de la ciutat allà on va, demostrant una forta vinculació al territori i

a la cultura popular catalana, actuant
pels diversos barris de Terrassa, així
com a diferents localitats arreu de
Catalunya, Espanya i França.
El 1991, amb la celebració del seu
10é aniversari, s’estrena una rèplica
construïda en fibra de vidre obra de
l’artesà Toni Mujal, més lleugera i amb
més punts de foc.
La colla ha mantingut el seu tarannà
acollidor i inclusiu, una colla on tothom
hi té cabuda. És gràcies a això que no
ha parat de créixer, arribant a ser una
de les colles amb més membres actius
de tot Catalunya.
L’any 1984, sent comparsa oficial del
Carnestoltes, es crea una nova figura:
la Cuca Japonesa. Aquesta té més de
10 metres de llargada, colors molt vius
i llença aigua per la boca. El 23 d’Abril
de 1998 s’estrena el Drac Infantil de
Terrassa perquè la canalla també sigui
part de la festa.

Fotografia: Jaume Olivet, 2015

El Drac de Terrassa té el seu propi
grup de grallers i tabalers que posen
música tradicional als balls dels Dracs
de Terrassa i la Cuca Japonesa. El
Drac de Terrassa va ser pioner en
portar gralles dins dels correfocs i la
primera de fer-ho a la ciutat.
Enguany el Drac de Terrassa està
d’aniversari! Ja són 40 anys d’espectacle compatint foc i emocions.

FESTA MAJOR 2021
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Què ha passat a Terrassa?
Ja podem visitar els
Gegants Nous de
la ciutat a l’entrada
de l’Ajuntament

Reunió entre els
alcaldes de Terrassa
i Matadepera per
estrènyer llaços

Des de fa unes setmanes,
el Ramonet i l’Estefania,
acompanyen la Pepona i
en Robesa a l’entrada de
l’Ajuntament de Terrassa
perquè tota la ciutat els
pugui visitar.

Els dos alcaldes, Jordi
Ballart i Nil López, es van
reunir el passat 8 de juny
per col.laborar en materia
de mobilitat, neteja i
gestió de rieres, entre
d’altres.

Amb l’ampliació
dels horaris a la
restauració, torna el
servei de Bus de Nit
Des del passat 4 de juny,
el servei Bus de NIt torna a
estar en funcionament per
donar cobertura a
l’ampliació dels horaris de
restauració fins a la 1 de la
matinada.

Treballs intensius
per retirar la
melassa generada
pels til.lers
L’Ajuntament ha dedicat
més recursos al dispositiu
de neteja per retirar la
melassa provocada per
un augment inesperat del
pugó.

Els Catellers de
Terrassa celebren
els seus 40 anys
(+1) d’história
El Teatre Principal va
acollir l’acte de
commemoració d’aquests
40 anys construint història
castellera de la ciutat.
La colla blau turquesa va
nèixer l’any 1980.

Garantir la
seguretat de les
nostres rieres és
una prioritat pel
Govern
Ja estan programats els
treballs de desbrossada i
manteniment dels trams
urbans de les rieres del
Palau i les Arenes que
s’executaran a finals
d’aquest 2021.
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Campanya per
fomentar un Sant
Joan inclusiu amb
més llum i menys
soroll
L’Ajuntament ha posat
en marxa una
campanya per fomentar
l’ús de pètards més
lluminosos i menys
sorollosos per disminuir
el patiment de persones
i animals de companyia
que pateixen amb el
soroll.

Reunió entre
l’alcalde de
Terrassa i la
presidenta de la
Diputació

Lliurament de la
Medalla d’Honor
de la Ciutat a
Pablo Gómez,
activista social
L’Alcalde de Terrassa va
lliurar el passat 29 de juny
la Medalla d’Honor de la
Ciutat a Pablo Gómez, incansable lluitador pel seu
barri, Les Arenes, i per una
ciutat millor.

Un nou mural
llueix a la plaça de
Cipriano García al
barri de Sant Pere
Nord
El mural, obra de l’artista
Ampparito, forma part del
Projecte El Tercer Paisatge
que millora paisatge urbà
utilitzant les parets
mitgeres com a espai
creatiu.

Prodis inicia un nou
projecte: la gestió
de la cafeteria del
Coro Vell
Amb aquesta nova
iniciativa, l’entitat social
terrassenca referma la seva
aposta clara per la inserció
i la formació a través del
sector de la restauració.

Acte d’entrega del
II Premi de Poesia
Marta Pessarrodona
a l’Elixir Poètic

Terrassa rep la
bandera trans
itinerant pels drets
de les persones
trans

En el marc del Festival
Elixir Poètic, el Teatre
Principal va acollir l’acte
d’entrega del II Premi de
Poesia Marta Pessarrodona
que posa en valor el talent
jove.

Una bandera gegant que
reivindica la igualtat de
drets de les persones trans
i l’aprovació de la llei trans,
va passar per la nostra
ciutat en la seva ruta per
tot l’Estat.

L’alcalde va rebre a
Terrassa a la presidenta
de la DIputació de
Barcelona, Núria Marín,
per tractar projectes
compartits i crear noves
sinèrgies entre les
institucions.

Innovació i
emprenedoria
a la 15a edició
dels Premis Nous
Professionals
L’Ajuntament i el Consell
de la Formació
Professional de Terrassa
posen en valor el jove
talent dels nostres
estudiants de Cicles
Formatius i Programes
de Formació i Inserció.

16 detectors nous per controlar
i quantificar el volum d’aigua a les rieres
La mesura permetrà evitar l’entrada de materials sòlids o
d’altres elements contaminants quan el sistema de clavegueram es desborda a causa de pluges intenses.

Segona edició de
l’Exposició de la
cultura popular de
la Festa Major

La Fundació Antiga
Caixa de Terrassa
presenta la Factoria
Social de Terrassa

Per segon any consecutiu,
el Recinte Firal va acollir
l’Exposició de la cultura
popular de la Festa Major,
amb 35 colles oferint un
tastet abans de la Festa
Major.

La FACT neix per rellançar
l’obra social de l’entitat
amb un nou projecte i una
nova imatge amb la voluntat de ser una eina transformadora per la inclusió i
el progrès.

L’1 de juliol van entrar en
funcionament les noves àrees de vianants
Estan situades a la Plaça Vella, el Vapor Gran, el Passeig,
el Vapor Ventalló i la Seu d’Ègara. Un pas més cap a una
Terrassa més sostenible on viure i moure’ns millor.

Els equipaments
cívics recuperen
els horaris
i funcionament
habituals
Des de l’1 de juny, els equipaments civics municipals
han recuperat els horaris
i funcionament previs a la
pandèmia, tot i que s mantenen les mesures bàsiques
de seguretat.

Les línies nocturnes
amplien els seus
horaris a partir del
23 de juny

Vehicles més sostenibles, pràctics
i moderns per a la policia municipal
Ampliació del parc de vehicles de la Policia Municipal
amb 10 scooters elèctriques, 6 motocicletes de gran
cilindrada i una nova furgoneta d’atestats.

Els busos nocturns de Moventis - Casas i Sarbus han
ampliat els seus horaris
des de la revetlla de Sant
Joan. Podeu consultar els
nous horaris al web:
www.moventis.es.

Trobada de l’alcalde amb
l’Associació de Comerciants de
La Maurina
L’alcalde de Terrassa es va reunir amb comerciants del
barri de La Maurina per escoltar les seves inquietuds i
posar en comú propostes per dinamitzar el comerç del
barri.

Millores en l’enllumenat
i els vestidors del CD Can Perellada
L’alcalde i el regidor d’Esports van visitar les instal.
lacions del CD Can Parellada. A la trobada van comentar
les millores en l’enllumenat i vestidors que es duran a
terme properament.

Procés participatiu
per impulsar el
Pla Local per a
un Envelliment
Integral

Les piscines
municipals inicien
la temporada de
bany el dia de Sant
Joan

Arrenca un procés participatiu per establir
l’estratègia de ciutat per
cuidar la nostra gent gran,
acompanyant, escoltant i
fomentant la seva autonomia personal.

Entrada gratuïta per a menors de 14 anys, les escoles
i casals tenen un preu de
1,5€ i l’entrada general
és de 2 €. Torns de matí i
tarda: de 10,30h a 14,30h i
de 15,30h a 19,30h.
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Tot per Terrassa en acció
FORMACIONS EN L’ÀMBIT LGTBIQ+
El passat mes de juny, des de la Comissió d’Igualtat de Tot per Terrassa, ens van proposar fer un pas més en la lluita per la igualtat i la
diversitat amb formacions en l’àmbit LGTBIQ+.
L’Ángeles i la Gemma de l’Associació ACORD, ens van oferir dues
sessions de formació en què van parlar sobre el moviment, la seva
història i l’actualitat, a través de les seves experiències.
Sens dubte, la informació i el coneixement són les millors eines per
arribar a una societat més justa.

TOT TERTÚLIA:
“28 de junio: de la Revuelta a nuestros días”
Per commemorar el 28 de juny, Dia de l’Orgull i de l’alliberament LGTBI, l’Associació ACORD
ens va acompanyar en un passeig per la història d’aquesta celebració reivindicativa.
Des dels seus orígens, els primers moviments socials pels drets LGTBI i la seva evolució en els
diferents contextos polítics i socials, fins als nostres dies.
Una jornada d’aprenentatge i enriquiment que ens ajuda a entendre millor les reivindicacions
del col·lectiu, que encara avui, ha de continuar lluitant per una societat justa i igualitària.

Tot per Terrassa amb les entitats veïnals
Tot per Terrassa fonamenta el seu projecte en el servei a la ciutat i les seves persones i per conèixer les necessitats de la ciutadania no hi ha millor manera que
parlar amb les veïnes i veïns.
Amb aquest objectiu, escoltar per conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats del territori, ens hem reunit amb diverses entitats veïnals dels diferents
barris de la ciutat. Unes trobades que volem estendre a totes i cadascuna de les
associacions de veïnes i veïns de Terrassa.
Parlem, debatem i ens emportem deures per construir entre totes i tots la
Terrassa on volem viure.

Joves, som part del canvi!

Sovint es parla sobre la importància
de la participació del jovent en la
construcció del futur de la societat
moderna i com influïm en el seu desenvolupament. Cal remarcar que cal
formar, educar, ensenyar i donar ales
als i les joves per poder avançar en
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valors com la igualtat, el respecte, la
tolerància i no renegar del compromís
social i ètic en el que cal desenvolupar-nos per tractar de viure en una
societat on totes i tots hi tinguem
cabuda. Cal anar de la mà dels joves i
entendre la nostra realitat. Tothom és
jove en algun moment de la seva vida,
però a vegades ens oblidem com a
societat de quines són les nostres reivindicacions i necessitats. Això pot ser
comprensible, ja que cada persona és
diferent i ha viscut èpoques diferents,
però cal avançar plegats cap a una
total inclusió i una consecució plena
de drets, deures i llibertats.
El jovent és una part prioritària i
essencial de la societat que mostra
com avança, com es desenvolupa,

quins canvis socials abandera i posa
en qüestió. Tot comença gràcies a un
canvi social o a una manifestació entesa com a reivindicació. Tot això acaba
traslladant-se a la vida política en la
qual totes i tots hi participem i ens
involucra més del que pensem. Vivim
canvis, tots i totes plegats, per construir un millor món, i volem sentir-nos
importants i reivindicar l’espai fonamental que ocupem. Un espai que, a
vegades, no sentim nostre.
Des d’aquí volem reivindicar que totes
i tots mereixem viure en un món més
lliure, més tolerant, més inclusiu i basat
sempre en el respecte mutu entre
persones.
Àlex Burgos i Lidia Briceño
Joventuts de Tot per Terrassa

Mónica Polo

Regidora de Salut i Gent Gran

“Segueixo sent
la persona que sempre he sigut”
dels abusos físics, psicològics, sexuals,
econòmics i per abandonament. La
majoria d’aquests abusos tenen lloc a la
família o en altres entorns de confiança.
La persona afectada, en una situació de
vulnerabilitat per la seva edat, per un deteriorament cognitiu o per la dependència d’altres sol callar, aguantar, anar-se
consumint en un silenci fosc i dolorós.

Explicava un empresari que, quan es va
jubilar, va començar a mirar altres persones grans del seu entorn amb uns altres
ulls. Un dia va fixar-se en un senyor,
força més gran que ell que passejava
pel seu barri amb molt d’esforç, amb la
mirada perduda i l’aire trist. S’hi va atansar, li va preguntar alguna cosa intranscendent i l’home, amb els ulls plorosos,
va dir-li que era la primera persona que
li dirigia la paraula en setmanes. Aquell home era invisible. Pitjor encara, va
saber que aquell home patia violència
física per part del fill, li controlava tots
els diners i no l’atenia de cap manera.
Allò era pitjor que viure sol, era viure
maltractat.
Algú va dir que necessitem un segon
projecte de vida quan ens fem grans.
I aquest projecte ha d’estar vestit de
dignitat i de respecte. Una de cada deu
persones, segons l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), pateix maltractament,
i se sospita que la xifra real és més gran,
ja que només es notifica un de cada 24
casos. Per això avui és el Dia Mundial
de la presa de consciència de l’abús i
el maltractament envers les persones
grans. Totes i tots sabem les formes
que pot prendre el maltractament, des

S’ha detectat també que la crisi de la
Covid-19 ha col·locat les persones grans
en una situació de més risc de pobresa,
de discriminació i d’aïllament. En definitiva, de violència.
L’any 2030 hi haurà al món, per primera
vegada, més persones grans de 60 anys
que joves a tot el món. Els reptes que
tenim, doncs, són molts, però el més
trist és que un d’aquests reptes encara
sigui el de respectar allò tan bàsic, i no
sempre assolit, com és el respecte als
drets humans.
L’escriptora Agatha Christie va dir que el
millor era casar-se amb un arqueòleg, ja
que “quan més vella siguis, més encisadora et trobarà”. Més enllà de l’enginy de
la cita, tinc clar que com a societat hem
d’esforçar-nos a donar valor a tothom
tingui l’edat que tingui. Picasso va dir
que quan algú li deia que era massa gran
per fer alguna cosa ell s’afanyava a fer-la.
Dignitat. Apoderament. Respecte. Valorar. Acompanyar. Com fan, per exemple,
al Japó, on fins i tot compten amb un
Dia del Respecte a la Gent Gran, que
els serveix per honorar les persones de
més edat i per sensibilitzar la ciutadania
sobre com és de valuosa l’experiència
d’aquestes persones.
Podem obsessionar-nos en anar allargant l’esperança de vida. Podem deba-

tre sobre la teoria que diu que la primera
persona que viurà 130 anys ja ha nascut.
Però si tots aquests anys segueixen
comptant amb el rostre sòrdid del maltractament en molts casos, vol dir que
ens queda molta feina per fer. Comencem per casa nostra, per respectar les
nostres persones gran, per denunciar
situacions que detectem i per sensibilitzar a diari i amb el nostre exemple sobre
un tracte adequat. També al Japó, la
meitat de persones de més de 70 anys
col·laboren en tasques de voluntariat,
un exercici preciós intergeneracional,
de contacte entre persones de diferents
edats des d’una perspectiva de qui encara pot aportar molt a la societat, sense
paternalismes, sense invisibilitat.
Com a Ajuntament volem ser part activa
d’aquesta lluita contra el maltractament.
Per això la nostra feina se centra molt en
fomentar un envelliment actiu, saludable
i participatiu, la millor forma de prevenir
situacions de maltractament i d’aïllament social.
Un poema de l’estatunidenca Maya Angelou que es titula, simplement, Envellint, parla d’una dona gran que demana
que quan algú la vegi asseguda en
silenci no desperti pietat, ja que segueix
sent la persona que sempre ha sigut. La
violència vers la gent gran s’agreuja encara més en el cas de moltes dones que
acaben patint una doble discriminació,
una doble invisibilitat. Lluitem perquè el
dia deixi de fer falta i perquè el canviem pel Dia Mundial de la Celebració
d’Anar Fent Anys o pel Dia Mundial de
la Saviesa i l’Experiència. Mentrestant,
seguirem reivindicant que l’art d’envellir
ha de seguir l’art de conservar dignitat i
esperança.

Som Riures

Espai Entitats
Avui us presentem l’Associació Som
Riures Dentistes Solidaris, entitat
sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública l’any 2020. La entitat està
constituïda per diferents professionals de la salut bucodental i el seu
objectiu és promoure la Responsabilitat Social entre els professionals de
l’Odontologia i, sobretot, fer arribar
la salut dental a persones sense
recursos.
A Centre Dental Les Escoles s’han
atès fins a 31 de desembre de 2020
un total de 368 persones (172 pacients adults i 196 nens) amb més de
4000 tractaments realitzats.

Aquestes persones, amb patologies de
salut dental que no estan cobertes pel
servei públic de salut, són derivades
per entitats de serveis socials Com
Creu Roja Terrassa, Consorci Sanitari
de Terrassa, ACAU Associació Coordinadora d’Ajuda Unida i Càritas Diocesana de Terrassa.
La passada setmana, Som Riures ha
realitzat una marató solidària, en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés.
Han passat per la clínica 130 infants
dels casals de Ca n’Anglada, Egara i
Can Palet, en el que s’han realitzat revisions, higienes i per atendre problemes més greus de salut dental.
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Sabies que...?
Fa un milió d’anys a Terrassa hi vivien
animals com rinoceronts, bisons, tigres
i fins i tot hipopòtams.
Aquesta informació la coneixem gràcies a
que l’any 2005, quan es duien a terme les
excavacions per a la construcció de
l’estació de Vallparadís, es va descobrir
un dels jaciments arqueològics més
importants d’Europa.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

La parella d’hipopòtams que fan les
delícies de nens i grans a Vallparadís,
van ser creats com a símbol i record
d’aquest important descobriment.

La cultura es la memoria del
pueblo, la conciencia colectiva
de la continuidad histórica,
el modo de pensar y de vivir.
Milan Kundera

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

