Hola!

.06
Juny 2021

“Si los alcaldes gobernaran el mundo,
el mundo sería diferente. Porque al final,
es la figura que vive en la sociedad
y tiene el contacto con la realidad.”

Jordi Ballart
Alcalde
de Terrassa

#Adopta invisibles

Jordi Ballart,
Alcalde de Terrassa

KEN tiene 3 años y es un
perro bueno y tranquilo.
Le gusta jugar con el kong
y dar tranquilos paseos
con nuestros voluntarios ya
que pasea muy bien y no
tira de la correa ni se pone
nervioso al ver otros perros
o gatos.

Abans de les eleccions municipals, fa dos anys, a
una entrevista que em van fer, em van preguntar
quina havia estat la bogeria més gran que havia fet.
Tot i que no n’he fet gaires, haig de confessar que ja
en aquell moment vaig tenir el presagi que Tot per
Terrassa seria aquella bogeria més gran.
I avui ho segueixo pensant. No sé si bogeria per
tot el que ha comportat aquests darrers anys, sinó
pel que significa encapçalar un projecte ciutadà i
municipalista com aquest a la 3a ciutat més gran
de Catalunya.
N’hi ha que n’ha volgut desprestigiar, precisament,
això, l’element local. Per mi, però, aquest és un dels
elements més valuosos de Tot per Terrassa: seguir
mantenint l’essència de no dependre ni de Barcelona ni de Madrid i, alhora, haver aconseguit teixir
acords per a projectes concrets positius per la ciutat.
Crec que en aquests dos anys hem aconseguit una
cosa molt importat: poder seure a la taula amb
molta gent de la ciutat i del país per a resoldre coses que ens passen a Terrassa, independentment
de sensibilitats polítiques. I això, té un valor molt
important per la ciutat.
Ningú millor que els que vivim a Terrassa sabem
què necessita Terrassa. Ningú millor que nosaltres.

Agenda

8

Dia
Comissions
Internacional
informatives
de les Dones

16

21

Junta de
Portaveus

23

14 al 18
juny
març

juny

2

juny

juny

Formació

LGTBI

Ple
ordinari
de juny

ROCKY tiene unos seis
años y es pura energía y
necesita mucho ejercicio.
Le encanta curiosear
durante sus paseos por el
campo y así poder
satisfacer sus ganas de
actividad constante.

POLUX es uno de los
“grandullones” del Caadc
y todo lo que tiene de
fuerte lo tiene también
de amoroso y bueno.
Es muy divertido y
juguetón cuando está en
el patio con sus juguetes.

CAAD Terrassa
@adopcionsterrassa
www.adoptam.terrassa.cat

93 727 50 59

Als Plens d’aquest mes...
La neteja, una prioritat per al
Govern
Aprovació definitiva del Reglament del Comitè per a la millora
de la neteja i la gestió de residus.

Modificació del POUM que
permetrà lluitar contra els
locals buits

Aprovat el Mapa Estratègic
de Soroll
Permetrà elaborar plans d’acció per
a la millora de la qualitat acústica.

Acord per concedir la
Medalla de la Ciutat al Mèrit
Esportiu a la futbolista
Vicky Losada

Aprovades les Bases de les
subvencions per a persones
autònomes, microempreses
i empreses d’oci nocturn

Un reconeixement a la seva
trajectòria esportiva i la seva
contribució a l’esport femení
i projecció de la ciutat.

Acord de Portaveus per garantir la protecció de les persones treballadores de la llar

Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis Forestals
2021-2025
400 mil € per a inversió
i manteniment que
permetran:

Acord unànime per a l’aprovació d’una llei de protecció
social a la gent gran

• Reduir el risc d’incendi.
• Limitar els efectes.
• Facilitar l’extinció.

Com
serà el Ple
extraordinari
de Dones del
9 de juliol?

Acord unànime per a l’accés
universal a la vacuna
Tal com vam presentar des
de Tot per Terrassa al Ple de
gener, és absolutament necessària una estratègia global
sanitària.

Acord de Portaveus per
reclamar la reobertura dels
establiments d’oci Nocturn

Hi participaran les 12 regidores de l’Ajuntament,
representants d’entitats feministes i col·lectius
que treballen per la igualtat de gènere.
Les propostes que s’elevaran al Ple es consensuaran
en procés participatiu previ enfocat en 4 àmbits:
Detecció i atenció de violències de gènere
Prevenció i sensibilització de violències de gènere
Drets en el treball productiu
Drets en el treball de les cures
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JA FA 2 ANYS QUE
VAM FER HISTÒRIA!!!
Sí, ja han passat dos anys. Dos anys de
molta feina, moltes il·lusions, molts projectes en marxa i els molts més que ens
queden per realitzar. Han passat 24 mesos, marcats per una pandèmia mundial, però que no ha minvat ni una mica
la força d’aquest projecte ni el nostre
amor per la ciutat i la seva gent.
La situació sanitària no ens va permetre
fer la celebració d’aquest segon aniversari que ens hagués agradat, compartint espai, petons i abraçades amb tantes i tantes persones que formen part
d’aquest meravellós projecte. Però sí
que vam poder recordar aquell emocionant dia de la victòria amb una exposició fotogràfica sobre la jornada electoral i la posterior celebració.
Us en compartim en aquestes pàgines
un petit tastet i aprofitem per donar-vos
les gràcies per ser-hi sempre!

Exposició 2n Aniversari
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MOLTES
GRÀCIES!!!
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Què ha passat a Terrassa?
Ajuntament i
Policia Municipal
impulsen el
programa Fem
pinya contra el
Buying!
El servei d’Educació i
la Policia Municipal ha
impulsat un programa per
lluitar contra l’assetjament
escolar adreçat a alumnes
de primària i secundària.

L’Ajuntament de
Terrassa impulsa el
Pla Antiestigma en
Salut Mental

Una hora de
pàrquing gratuït
per dinamitzar la
restauració

El nou pla local pretén ser
una eina per canviar actituds vers les persones amb
problemes de salut mental i
combatre les situacions de
discriminació que pateixen.

Durant les nits del cap de
setmana, els bars i restaurants podran oferir a la
clientela targetes d’aparcament gratuïtes d’1 hora per
als estacionaments
municipals.

Transformació
digital dels mercats
municipal per
fomentar la venda
en línia

La flota
d’Eco-Equip
s’amplia amb
dues noves
escombradores
amb més capacitat

A través de les webs mercatdelaindependencia.cat i
mercatdesantpereterrassa.
cat, ja es poden fer comandes a domicili. Les entregues es faran amb vehicles
de 0 emissions.

La millora de la neteja, una
prioritat que ja es nota als
carrers. Les noves escombradores són més modernes i incorporen un nou
sistema d’aspiració més
eficient.

Obertes les
inscripcions per als
Casals d’Estiu per a
infants i joves 2021

Convocatòria de
nou noves places
per a la Policia
Municipal

Noves subvencions
per a persones
autònomes,
microempreses
i empreses d’oci
nocturn

L’Ajuntament ha signat un
conveni amb les entitats
de lleure per consolidar el
programa +Estiu, s’ofereixen
32 propostes i s’amplia el
ventall de subvencions.

Durant el mes de maig es
va tancar la convocatòria
de places per a 9 agents
de la Policia Municipal,
persones amb vocació de
servei i compromís amb la
ciutat.

1.000.000 € destinats a ajudes per als sectors que més
han patit la crisi provocada
per la Covid-19. La previsió
és que es puguin sol·licitar a
finals d’aquest mes de juny.

Nou sistema de
tarifació social
per a les escoles
bressol municipals
El nou sistema està
basat en el nivell
d’ingressos familiar i
garanteix que cap família
hagi de renunciar per motius econòmics a l’escolarització de 0 a 3 anys.
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L’Ajuntament de
Terrassa revalidat
el Reconeixement
Administració
Oberta 2020

Terrassa torna
a omplir-se de
música amb la 40a
edició del Festival
de Jazz

Un guardó atorgat pel
Consorci Administració
Oberta de Catalunya que
distingeix les institucions
capdavanteres en la
transformació digital
i l’administració oberta.

Més de 30 concerts, un
nou escenari al Teatre Principal i una nova oportunitat de gaudir de la quarantena de bars I restaurants
adscrits a la ruta
gastronòmica Menjazz.

Reforç de la neteja
als espais naturals
de Terrassa i les
rieres

Dispositiu policial
especial amb motiu
de la fi de l’estat
alarma

L’Ajuntament amplia en
gairebé 52.000 € el contracte actual i incrementa
l’àmbit d’actuació als trams
urbans de les rieres on
s’han detectat més abocaments incívics.

La Policia Municipal de
Terrassa reforça la vigilància nocturna i el patrullatge per zones amb major
afluència per garantir el
compliment de les mesures
de seguretat.

Canvi d’usos als
locals en planta
baixa per combatre
els locals buits
La modificació del POUM
aprovada en aquest Ple
permetrà la transformació
de locals comercials buits en
habitatges de protecció pública i/o per a persones amb
mobilitat reduïda.

S’intensifiquen les
feines de control
de plagues i per
combatre l’escarabat
de l’om
El servei de Gestió de l’Espai Públic ha actuat preventivament en molts punts
de la ciutat. Per primer
cop, s’ha contractat una
especialista en detecció i
control de l’escarabat.

Terrassa presenta
als Next Gereration
40 projectes per
valor de 917 M€

La sala Gran del
Teatre Principal ja
és la Sala Àngels
Poch

Projectes estratègics per
afrontar els reptes de
present i futur de la ciutat
i opten a les convocatòries
previstes dins del marc
de finançament dels Fons
Europeus.

Un reconeixement a l’actriu
terrassenca que fa honor a
la seva trajectòria professional, el seu compromís
amb el teatre i la cultura
terrassenca i catalana.

Arrenca el procés
participatiu per a
l’Agenda Urbana
Terrassa

Un Mapa Estratègic
de Soroll per
recuperar la
qualitat acústica

Definirà l’horitzó estratègic de la ciutat pel 2030
d’acord amb els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible i deixar enrere
la crisi provocada per la
Covid-19.

Es tracta d’una Eina que
permetrà avaluar l’exposició
de la població al soroll per
poder elaborar plans d’acció
per a la millora de la qualitat
acústica a la ciutat.

Un conveni
entre El Social i
l’Ajuntament de
Terrassa recuperarà
el Teatre Regina

L’Ajuntament
eximeix les parades
del mercadal de
pagar la taxa
municipal

Es presenta el
primer Ple de
Dones que se
celebrarà el 9 de
juliol

Els I les paradistes del
mercadal Martí l’Humà no
pagaran la taxa del segon
semestre de 2021 i podran
accedir al paquet d’ajudes
Covid-19 impulsat per l’Ajuntament.

El Ple serà exclusivament
de dones, conformat per
les 12 regidores, representants d’entitats feministes i
de col·lectius que treballen
per la igualtat de gènere a
Terrassa.

Terrassa celebra
amb diverses
activitats el Dia
Internacional de la
Llum

Es posa en marxa la
nova Oficina Virtual
de Prestacions
Socials

Una de les activitats més
destacades i espectaculars va ser “La ruta de la
llum” amb 10 dels
monuments més
emblemàtics de la ciutat
il·luminats per a l’ocasió.

El servei disposa de personal especialitzat per
gestionar els tràmits de les
sol·licituds de prestacions
per tal d’agilitar-ne l’atorgament, sense necessitat
de cita prèvia.

Una gran notícia per a la cultura de la ciutat que només
recuperar un espai emblemàtic, també part de la seva
història, potenciant a més
l’oferta cultural de la ciutat.

Tot per Terrassa en acció
TOT TERTÚLIA:
“Bullying, el monstre que
WHUURULW]DHOVQRVWUHV´OOV«

TOT TERTÚLIA:
“Fibromiàlgia y Síndrome
de Fatiga Crónica”

KAHOOT FEMINISTA

El Dr. José Alegre, especialista en
aquestes malalties, internista i investigador, ens va oferir una interessantíssima ponència sobre diagnòstic i
tractament actual de les síndromes de
sensibilització central des de la perspectiva de la fatiga crònica.

Des de la Comissió d’Igualtat de Tot
per Terrassa vam proposar un joc de
preguntes i respostes sobre feminisme amb què no només vam passar
una bona estona, també vam aprendre
molt!

“La tristesa no és per sempre”. Amb
aquesta frase es va tancar el passat 12
de maig el “Tot Tertúlia dedicat a l’assetjament escolar*.
Una sessió emotiva i molt enriquidora
en què vam comptar amb els testimonis de Txell Soler, víctima d’assetjament escolar; Cristian Pérez, Policia
Municipal de la unitat de relació amb
la comunitat i Mònica Llamas, mestra i
autora del llibre infantil sobre bullying
“El món de la Bruna.”
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Sabies que...?
A l’antic menjador de la Casa Alegre
de Sagrera, al carrer de la Font
Vella, podeu admirar un element
d’un incalculable valor històric.
Es tracta de la taula on es va
celebrar l’últim Consell de Ministres
de la República, l’agost del 1938.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

I és que el president de la Segona
República espanyola, Manuel Azaña,
va residir prop d’un any a la Torre
Salvans, a Matadepera. La taula va
ser restaurada i és un dels molts
motius per fer una visita a la
preciosa Casa Alegre.

“La inspiración existe,
pero tiene que
encontrarte trabajando.”
Pablo Picasso

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

