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“En aquests moments de crisi, Terrassa
ha de cooperar com una família, entenent
que de les diferències en poden sortir
sumes que ens enfortiran per a afrontar
les dificultats.”

Jordi Ballart
Alcalde
de Terrassa

Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa
Muchas familias han perdido seres queridos
y muchas otras han visto, también, cómo sus
ilusiones y esfuerzos depositados en negocios, trabajos y proyectos, se han visto afectados gravemente.
Terrassa tiene el reto complejo y duro, pero no imposible, de reconstruir una ciudad y situaciones familiares muy afectadas. Nuestro compromiso está en ello y
nuestro esfuerzo es y será nuestra guía.
Necesitamos hacerlo juntos, desde la cooperación de
una ciudad cohesionada y que, necesariamente, saldrá reforzada de esta situación. Será una época difícil,
cuyos objetivos de antes de la pandemia se han visto
alterados, pero no renunciamos a seguir trabajando
por una Terrassa referente y pionera.
Hace semanas que vemos la esperanza a partir de
las vacunas, la flexibilidad de las restricciones y un
ligero y paulatino retorno a ésa normalidad de antes de la pandemia. Ha sido un año muy duro y los
efectos de la COVID serán el lastre que arrastraremos durante un tiempo largo.

CUIDEM
CA N'ANGLADA

La relación entre las personas, el amor y la ilusión
compartida por salir adelante será lo que nos haga
fuertes. A lo largo de la historia, nuestra ciudad lo ha
demostrado en más de una ocasión. Lo vamos a demostrar, juntas y juntos, en ésta.
¡Seguimos!

Cuidem Ca n’Anglada
El colectivo ciudadano CUIDEM CA N’ANGLADA nace de la necesidad de dar voz a todos los vecinos de Ca n’Anglada sin discriminación por razones de sexo, raza o religión.
Uno de los objetivos del colectivo es el traspaso a los órganos competentes, las inquietudes y propuestas de los vecinos para la mejora de la convivencia, el entorno y el bienestar general. También se trabajará en coordinación con otras entidades y servicios del
barrio aspectos como actividades para jóvenes o eventos lúdicos en el espació público.
Pilar Álvarez
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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!

EVENTOS

¿Tienes ideas?
Ven y participa

¿Quieres formar parte
de esta iniciativa?

ESCRÍBENOS

@cuidemcananglada

cuidemcananglada@gmail.com
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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 de qualitat educativa

FAQS ZONES DE LLIURE CIRCULACIÓ DE GOSSOS
1. Ca n’Aurell
2. La Maurina
3. Poble Nou
4. Vallparadís (la Devesa)
5. Vallparadís (horta dels frares)
6. Vallparadís (Torrent Monner)
7. Can Tusell
8. Les Arenes
9. Can Palet II
10. Can Petit
11. La Cogullada
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Més informació i les ubicacions concretes a:
https://www.terrassa.cat/zones-de-lliure-circulacio-de-gossos
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Bullying, el monstre que

terroritza els nostres fills i filles
El bullying o acoso escolar es un comportamiento de agresión y/o violencia física o
psicológica entre alumnos. Generalmente, los ataques se realizan en el seno del centro
escolar, se suelen trasladar a otros ámbitos y, en los últimos años, se ejecutan también
a través de las redes sociales.
L’últim Informe PISA indica
que un 17% dels alumnes espanyols reconeix haver patit
bullying.
Focalitzant el fenomen a
l’escola catalana, l’últim estudi sobre Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya
promogut per la Generalitat
de Catalunya, revela que el
94,2% de l’alumnat enquestat considera que hi ha alumnes maltractats a les aules
catalanes. Un 23,3%, percep
algun cas a la seva escola,
i un 27% reconeix considerar-se observador passiu o
instigador. Malgrat tot, tan
sols un 9,9% reconeix haver
estat víctima de bullying.

rroborar l’impacte real del
bullying.
La veritat és que el bullying és evident en l’esfera escolar. Aquest tipus de
violència portada a terme
pels propis alumnes ja sigui
entre iguals o no, engloba
conductes de violència física i psicològica, intimidació, assetjament, amenaces,
burles o insults.

Un 80% dels nens
amb capacitats
diverses ha patit
assetjament a
l’escola.
Sembla més que evident que
els alumnes i els professors
detecten bullying a les aules,
però, les denúncies que es
deriven d’ell, no es corresponen a les percepcions dels
principals implicats.
La descoordinació, l’escassa
eficiència dels protocols, la
por a les represàlies, la inacció i per tant la normalització del fenomen, comporta
que no es denunciïn la majoria dels casos i gran part
dels pocs que es denuncien,
queden englobats en diferents altres tipus delictius
del Codi Penal. Aquesta
situació fa impossible co-

1 de cada 5 niños
escolarizados
sufre bullying.
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Paral·lelament, hi ha estudis que apunten que l’assetjament de baix nivell
s’ha anat diluint fins pràcticament desaparèixer. No
succeeix el mateix amb
les conductes més greus
i nocives que, lluny d’atenuar-se, sembla que s’accentuïn.
Hi ha estudis que dibuixen
les raons que motiven als
agressors a iniciar l’assetjament i aconsegueixen
establir dos fils conductors principals, tot i que
augmenten els casos d’assetjament escolar sobre
grups racials minoritaris i

El 44% de los
ninos/as entre 8 y 10
años ha sufrido
de bullying.

sobre els col·lectius amb habilitats especials:

comunicació, inspirar un
clima de confiança i d’escolta. Implicar-se en els
seus problemes, promoure
el pensament crític, ajudar-los a reflexionar i a trobar solucions.

El 84% del
professorat
reconeix no estar
preparat per a fer
front a l’assetjament
escolar.

•El primer i més generalitzat,
té a veure amb les característiques físiques de les víctimes.

Com a pares i mares, hem
de ser models de comportament positiu. Hem d’educar-los en el respecte, la tolerància i l’empatia. Els fills
•El segon és el desig de di- han de viure en un ambient
versió martiritzant a les víc- en el qual imperin les botimes.
nes relacions i, els possibles
Estem davant un problema conflictes que sorgeixin,
hauran de ser solucionats
mitjançant el diàleg i la negociació. La violència, ha
de ser totalment rebutjada.
El bullying és una problemàtica que afecta el benestar del nostre mes preuat tresor, els nostres nens i
nenes. És una xacra transversal, que no entén de
classes socials o capacitat
econòmica. No entén de races ni colors ni sexes. Ha de
tractar-se de forma coral,
formant un front únic on
estiguem tots inclosos: Administració, Centres Edureal, immens, complex i dens catius, Famílies i Alumnes.
i preocupant a tota la comu- Només així, aconseguirem
nitat educativa quan un 90% vèncer al monstre que atedel bullying es localitza a les rroritza als nostres fills i filles.
escoles.
Txell Soler

El 58% de les
persones trans ha
patit assetjament
a les aules i un 36%
ha patit violència
física.

Comissió contra el bullying

La major i millor defensa davant el bullying, és procurar
una bona educació per als
nostres fills. Per a això és necessari mantenir una bona

El 60% de los
acosadores podrá
tener incidentes
delictivos de adultos.

Sólo el 15% de
los casos se
explican en casa
o a docentes.

Tot per Terrassa en acció
Tot tertúlia: “Conviure amb un Trastorn de l’Espectre Autista”
El passat 14 d’abril, vam celebrar una nova edició de Tot Tertúlia, comptant amb el testimoni de dues mares de nens amb Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA), la Manoli Pérez i l’Alicia Vegas. La xerrada va comptar amb
l’assistència de la regidora de Salut i Capacitats Diverses, Mónica Polo,
que ens va deixar testimonis durs, però molt necessaris per conscienciar
la societat de la situació en què es troben les famílies que conviuen amb
filles i fills amb TEA, moltes d’elles a Terrassa.
Si et vas perdre la xerrada, la trobaràs íntegra a la pàgina de Facebook i
al canal YouTube de Tot per Terrassa.

Sessió de treball sobre el Model Horari escolar
El Dr. José Luis Bernal de la Universidad de Zaragoza, ens va oferir el dissabte 17 d’abril una interessant ponència, en el marc de la sessió sobre el Model
Horari Escolar organitzada per la Comissió de Qualitat Educativa de Tot per
Terrassa.
La sessió va tenir un gran èxit de participació i el suport de moltes persones
i entitats que treballen per posar el debat sobre el Model Horari en l’agenda
política.
Us convidem a participar en la segona sessió de treball que celebrarem el
pròxim dia 22 de maig. Podeu accedir a la sessió a través de zoom.us indicant
ID de reunió: 853 0718 8105

Nou llibre editat per Tot per Terrassa: “Terrassa fa memòria”
Ja sabeu que a Tot per Terrassa estimem Terrassa, la ciutat que som avui i la que
serem, però també la ciutat que vam ser. La Terrassa d’avui és el resultat dels milers
d’històries que guarda a cada racó, a cada carrer, a cada plaça…
Hem volgut capturar un bocinet d’aquesta memòria col·lectiva que ens fa tan especials i l’hem recollit en un llibre ple de records, d’anècdotes i, sobretot, d’amor per
Terrassa. Un llibre que va presentar el nostre president i alcalde, Jordi Ballart, el
passat dia 19 a la seu de Tot per Terrassa.
44 històries escrites per terrassenques i terrassencs i unes meravelloses fotografies
per il·lustrar cadascuna d’elles, de la mà de la fotògrafa Eva Priego.
Podeu adquirir-lo a la nostra seu (C. Galileu, 208). No us el perdeu, us encantarà!

A Tot per Terrassa
ens encanta Sant Jordi!
I per celebrar la nostra Diada, vam convocar la II edició del Concurs de Dibuix de Sant Jordi de
Tot per Terrassa.
Tenim grans artistes a Terrassa, però només podien haver-hi 5 dibuixos guanyadors,
us els presentem!

2 anys de la victòria!
El proper dimecres 26 de maig farà dos anys d’aquell dia màgic:
la victòria de Tot per Terrassa a les Eleccions Municipals de 2019.
És per això que estem preparant una celebració molt especial on...
tornarem als orígens!
Aviat seguirem informant però reserva’t la data!
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Dia Internacional de les famílies
La meva família és la meva llar
He estat consultant el terme “família”
en diferents diccionaris. L’enciclopèdia Catalana diu en la seva accepció
primera: “Unitat social formada per un
grup d’individus lligats entre ells per
relacions de matrimoni, parentiu o afinitat”. A la RAE no és fins a l’accepció
núm. 7 que no trobo una definició que
s’acosti a allò que m’agradaria trobar:
“Grupo de personas relacionadas por
amistad o trato. Però segueix essent
del tot insuficient”.
M’entristeix i fins i tot m’espanta comprovar que cap diccionari parli de
germanor, d’amor, d’estima, de protecció, de refugi, de llar…..
He buscat també el terme “llar” amb
l’esperança de que la cosa millori però
tornem a estar igual. Al final em sembla que em quedo amb aquesta:
“Lloc d’una casa (...) on hom fa foc per
escalfar-s’hi. Jo hi afegiria al final: ...i la
família s’hi reuneix al voltant”.
Aquí volia anar jo anar a parar, a “l’escalf”. Per a mi la “llar” és el lloc on trobo escalf, refugi i protecció, i la “família” és la comunitat de persones amb
les que trobo comprensió, estima...
AMOR. La meva família és la meva llar.
Permeteu-me fer, doncs, ús d’aquest
nou terme inventat FAMÍLIA-LLAR.
La família-llar, sigui de la mena que sigui, tradicional o no, és el nucli central
de qualsevol societat. D’ella depèn

que els éssers humans aconsegueixin
integrar-se de manera sana i completa
en el seu entorn. La família-llar és clau
per a la plena emancipació de les persones. Per assolir la plenitud com a individus ens cal el suport i l’escalf de la
família-comunitat-amics. La formació
del nucli familiar permet la transmissió
de valors que passen de uns a altres,
així com l’establiment de llaços afectius entre els diferents membres que
la conformen. Necessitem saber que
tenim un “lloc” on refugiar-nos, on hi
tenim “germans”.
Sols som vulnerables, però quan treballem junts, amb germanes i germans, podem recolzar-nos. Com diu
el mestre zen Thich Nhat Hanh “No
podem arribar a l’oceà com una gota
d’aigua: ens esvairíem abans d’arribar
al nostre destí. Però si ens convertim
en un riu, si hi anem com una família,
com una comunitat, segur que arribem a l’oceà”. (Parla de l’oceà com a
metàfora de la plenitud en la vida).
El potencial de la plenitud vital és una
llavor que està en cada un/a de nosaltres, però necessita regar-se amb
amor i escalf per poder florir, manifestar-se i convertir-se en realitat.
Una família ha de ser una llar, un refugi, una comunitat de resistència,
que ens ajudi a resistir a la fredor, a
la competitivitat, l’egoisme, l’individualisme, la insolidaritat, la violència
i la manera irreflexiva i poc conscient

de viure que dominen en la nostra
societat. La família-llar ens ha de curar del nostre patiment de sentir-nos
desconnectats dels l’altres.
Quan pertanyem a una família-llar, podem curar aquests sentiments d’aïllament i separació.
La família-llar és un “jardí” que ens
ha de permetre “florir” i exhalar el
nostre millor perfum.
Cada membre de la família-llar té
dons únics per oferir a la resta de la
família i també a la comunitat mundial, que hauria de ser una altra família-llar i que per desgracia està molt
lluny de ser-ho, encara.
Als redactors de diccionaris: Aquí els
deixo una humil suggerència: afegeixin aquesta accepció: “La família
és la llar on els éssers humans (amb
relació de parentiu o no) i altres animals, trobem el refugi i la comprensió
necessàries per viure amb seguretat,
desplegar-nos en plenitud i ser feliços”.
Tinc 56 anys i he descobert que no
hi ha cosa més alta que la germanor.
I aquesta, comença per tenir una família-llar.
Kiku Mistu Thou
Membre de l’Escola de l’Art de Viure
i de la Llar-Escola de Vida

Fem gran l’acolliment
A Catalunya, a data de 31 de març de 2021, hi ha 16.175
infants amb alguna mesura de protecció per part de la
Generalitat de Catalunya. D’aquests, 4.001 viuen en
centres d’acollida o residencials esperant que la seva
situació familiar sigui més favorable o puguin, de forma
temporal, ser acollits per famílies alienes.
Els infants que necessiten una família d’acollida han
viscut situacions difícils que els han portat a no poder
seguir vivint, almenys de forma temporal, amb la seva
família d’origen.
Diversos factors i circumstàncies personals envolten
aquests infants.

Com pots acollir?
A l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
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L’exemple de la Llar-escola de Vida
sobreviure i viure adequada i dignament. Necessitem sentir-nos estimats i
poder estimar per poder realitzar-nos
com a persones. L’estimació és la clau
per el nostre apoderament. La soledat
és un dels principals enemics d’aquests
joves que han hagut de desenvolupar-se sense la seva família i amics. És
per això que la “Llar-Escola de Vida”
vol ser per sobre de tot una família
que ens dona refugi i fortalesa.
L’associació ONG Llar-Escola de Vida,
neix com a conseqüència de l’arribada
massiva al nostre país de joves sols,
sense família, que venen fugint de la
misèria (a la qual hi hem contribuït des
d’Occident) i buscant un món millor. A
la seva ja complicada aventura s’hi afegeix la problemàtica que suposa per a
ells arribar a la majoría d’edat i perdre
la tutela de l’estat, sense tenir les condicions adequades per emancipar-se
adequadament i poder assolir la plenitud que tota persona hauria de poder
aconseguir. Recordem que a Espanya
la mitjana de joves no s’emancipa fins

al voltant dels 29 anys.
La Llar-Escola de Vida és un pis-residència i escola per a joves sols, amb
un leitmotiv o objectiu preponderant:
JOVES QUE ASSOLEIXEN AMB ÈXIT
LA SEVA INTEGRACIÓ LABORAL
PERÒ TAMBÉ CULTURAL, AMB VALORS I EN COMUNITAT, de fet volem
ser la família que aquí no tenen.
La Llar-Escola de Vida ha de ser això,
una “llar” en el sentit de família...

Per altra banda el món està canviant
i sabem que valors com la “comunitat”, el “treball en equip”, “l’equitat”, la
“cooperació”,… seran imprescindibles
en aquest nou món que s’albira.
Un món que si el volem salvar de la catàstrofe a la que està abocat haurem
de canviar entre moltes altres coses
l’actual paradigma de la “competició”
per un de nou que és la “cooperació”. Si volem sobreviure ens haurem
d’agermanar.

Per una banda els éssers humans necessitem de la família i els amics per

www.llarescoladevida.org

Famílies... diverses!
Tot per Terrassa està format per moltes famílies, famílies diferents, famílies de diferents tipus, amb diferents tipus de relacions i composicions. Terrassa i Tot per Terrassa
és gran, forta i resilient per totes les famílies que en formen part.
Feliç Dia Internacional de les Famílies!

Laura 41 anys
Marisol 34 anys
Helena 36 anys
Jordi 40 anys
Brok 2 anys
Equip, Futur
i Compartir
Ens agrada
fer que cada
dia sigui millor
que l’anterior i
no deixar mai
de compartir.

Humiltat,
conexió, esforç
Ens agrada buscar escapades
de desconnexió i tenir
el nostre moment.

3 palabras: Unida, incansable
Mía 5 años
y mi Adrián dice que suertuda
Adrián 11 años por tenernos
Héctor 41 años Nos encanta ir de camping,
de nosotros mismos
Laura 39 años disfrutar
y el tiempo libre.

Verónica 42 años
Helena 17 años
Luchadoras
solidarias unidas
Nos gusta andar
juntas por la playa y
estar en contacto con
la naturaleza.

Alberto 47 años
Álvaro 19 años
Carla 16 años
Somos una família
de tres que nos
caemos bien
Una cosa especial
que hacemos es,
cuando llegamos
a casa, seguimos
conduciendo un rato
más para alargar el
tiempo de estar
juntos viajando.
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Als Plens d’aquest mes...
Aprovat el document de
línies estratègiques del
servei d’abastament
d’aigua de Terrassa

Nou reglament
de Prestacions Socials

Aprovada la modificació
d’ordenances fiscals:
• Tarifació social de les
escoles bressol per una major
equitat en l’accés als serveis
públics
• Les piscines municipals
mantenen els preus de 2020
• Supressió de l’exempció del
pagament de l’aigua a organismes i societats municipals

Acord per a l’impuls de
la Via Verda del Vallès
que permetrà avançar en
la promoció i protecció
d’aquest espai que connecta 7 municipis del Vallès
Occidental
L’Ajuntament de Terrassa
cedirà la nau Pont Aurell
Armengol a la Fundació
AVAN, una entitat sense
ànim de lucre que vetlla
per la millora de la qualitat
de vida de persones amb
malalties neurològiques.
Aprovat el conveni de donació del fons Jordi Tomàs
integrat per 1455 llibres i
documents divulgatius i 701
aparells cinematogràfics

Acord per lluitar contra
la pobresa menstrual amb
gratuïtat dels productes
d’higiene a persones en risc
d’exlusió i campanyes
d’informació i sensibilització

Acord per instar el Govern estatal que inclogui
mesures per garantir
l’accés a l’habitatge a la
futura Llei del Dret a
l’Habitatge
Acord de Portaveus per
condemnar la LGTBIfòbia i
promoure la igualtat

Què
són les
propostes
de resolució?
A diferència dels Acords de Portaveus que
us explicàvem al passat butlletí, dels quals
es dona compte al Ple, les propostes de
resolució es debaten i voten al Ple.
Són mocions presentades per l’alcalde, un grup municipal o almenys
3 membres de la corporació
municipal.
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Acord de Portaveus contra
els ERO de Caixabank I BBVA

Espacio Público
Calles, plazas y parques bonitos
Hace unos días escuché cómo la importancia de tener unas
calles, unos parques y unas plazas bonitas, explicaban que
un espacio público bonito producía un sentimiento placentero parecido al de una persona que se mete en una cama
recien hecha.
Y es que a veces banalizamos la importancia de que el espacio público sea, también, estéticamente bonito.
Bonito, a la vez que cómodo, práctico y accesible.
En los últimos años, muchos estudios vinculan la calidad del
espacio público, en cuestión de funcionalidad, comodidad y
estética, con el bienestar emocional individual y social de las
personas que se relacionan en él. Lo que está claro, es que
hay que conjugar los tres factores para poder alcanzar este
equilibrio en las personas.
Los que nos dedicamos a la mejora del espacio público, tenemos muy clara la premisa de mejorarlo y de garantizar un
buen mantenimiento para que el paseo, el tránsito, el andar
y las relaciones en nuestras calles, plazas y parques, sean
agradables. Más aún, esta necesidad se hace más evidente
después de meses y semanas encerrados en cuarentenas,
aislamientos y confinamientos por la pandemia.
Necesitamos recuperar las calles en su sentido más puro
y original, espacios que se convierten en el centro cultural,
económico, social y político de las ciudades. Necesitamos
exprimir las potencialidades de nuestro espacio público

Estudi preliminar
per al cobriment
de la Riera de Palau

para hacerlas atractivas y contagiar luz, color y olor en los
ciudadanos y ciudadanas.
Solo así contagiaremos civismo y actitudes comunitarias por
el bien del espacio público, conservando y manteniendo los
espacios comunes para que se conviertan en mayores generadores de relaciones sociales. Y, ¿por qué no, también, de
juego? Las calles, parques y plazas como espacio de juego
devuelven a la infancia ese bien de cuando éramos pequeños
y que recordamos con anhelo para nuestros hijos e hijas.

La calidad del espacio público incide
directamente en el bienestar emocional
y mental de la población.
Varios estudios hablan de que la presencia de espacios verdes en una ciudad, mejora la salud mental de la población.
En Terrassa, podemos considerarnos unos grandes privilegiados contando con uno de los mayores pulmones verdes
de toda Europa, el Parc de Vallparadís.
El reto está en el futuro del propio desarrollo de las ciudades
que promueva que sean cada vez más usables, más verdes
y más sociales. La calidad del espacio público la mediremos
por esas relaciones que facilite, por la capacidad que tenga
de cohabitar distintas actividades y por la capacidad que
tenga de un sentimiento de pertenencia de la población. Y
todo ello, de una forma sostenible y accesible.
Comissió d’Espai Públic y Raúl Ibáñez
Concejal de Arquitectura, Espacio público y Biodiversidad Urbana

Un gran pulmó verd
a la zona nord de la ciutat

El Parc de la República tindrà 35.000 metres quadrats i
connectarà diversos serveis de la zona nord de la ciutat
com el camp de futbol 7 que s’hi construirà, els nous vestidors del CF Sant Pere Nord, un amfiteatre, o el Centre
Cívic President Macià, que tindrà un nou edifici annex.
L’Ajuntament de Terrassa ha presentat l’estudi preliminar
per cobrir parcialment la riera de Palau al seu pas per Poble
Nou. No serà fàcil ni immediat, però aquest és un primer
pas en el trajecte cap a la gran transformació de la ciutat
que somniem, sense barreres físiques ni mentals.

El projecte constarà de 3 fases:
Fase 1 - Zona Esportiva (Març 2022 - desembre 2022)
Fase 2 - Amfiteatre i locals per a entitats culturals
(Tot l’any 2023)
Fase 3 - Àmbit de parc (vegetació/camins/bassa…)
(Maig 2024 - juliol 2025)
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Què ha passat a Terrassa?
S’instal·larà un
ascensor públic
entre la Ronda
de Ponent i la
carretera de
Rellinars.
S’impulsa una
nova campanya
de suport al
comerç i la
restauració:
OMPLE’T DE
TERRASSA!
Millora de l’espai
de lliure circulació de gossos de
Les Arenes

Nou canal de
comunicació de
l’Ajuntament
a través de
whatsapp:
683255539

El Cinema
Catalunya fa
105 anys!
Adhesió al Pla
d’Acció Supramunicipal per a la
millora de la qualitat de l’aire del
Vallès Occidental
amb 44 mesures
per reduir la contaminació atmosfèrica i aconseguir
un entorn més
sostenible.

Participem al
Fòrum Next
Generation
Vallès del CCVO
per parlar dels
projectes de
Terrassa als Next
Generation, entre
els quals
destaca el nou
Hub Audiovisual
de Catalunya al
Parc Audiovisual.
Celebrada la
Copa d’Espanya
2021 de BMX al
circuit de
Les Arenes
2a edició dels
Premis Joana
Biarnés
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S’aprova de forma inicial el Pla
de Màrqueting Turístic de
Terrassa amb 66 accions
estratègiques per consolidar la
ciutat com a destinació turística
preferent.

S’inicia la reforma de la Masia Els
Bellots, que inclourà la creació
del Centre de Serveis als Polígons
d’Activitats Econòmiques per
atendre les empreses i afavorir la
reactivació econòmica.
Signatura de l’Ajuntament i
Microbank per microcrèdits per
facilitar finançament de projectes
empresarials.
Creem l’Associació de Municipis
de l’Arc Metropolità junt amb 9
municipis de la segona corona:
Vilafranca del Penedès, Vilanova i
la Geltrú, Martorell, Terrassa, Rubí,
Sabadell, Mollet, Granollers i Mataró.

Presentació del
nou DIARI DE
TERRASSA

Primera pedra a l’ampliació de
l’Escola Ramon Pont al barri de Ca
n’Anglada
Conveni amb Col·legi d’Advocats de
Terrassa per donar a conèixer la Llei
de Segona Oportunitat

Ampliació
de l’oferta
d’aparcament
Nova edició de
públic a l’entorn
Patis Oberts
de la carretera de
Montcada entre
amb 5 noves
escoles: Lanaspa, els carrers Miquel
Servet i Colom

Montserrat, Roc
Alabern, Marià
Galí i Font de
l’Alba. Horaris:
dill-div 18-20h /
diss-diu 16-20h.

Terrassa, ciutat que assumeix el
lideratge de la Xarxa de Ciutats
Creatives del Cinema de la UNESCO
els propers 2 anys

Presentació del nou Pla de Barris
Disseminats: Vista Alegre, Les Carbonelles, Habitatges de la Mancomunitat,
Les Martines, Can Palet de Vista
Alegre, Can Gonteres, Els Caus-Els
Pinetons, el Pla del Bonaire-El Garrot,
El Molinot, la Font de l’Espardenyera,
Can Parellada i Les Fonts.

Incorporació de
50 motos elèctriques a la flota
mòbil d’observadors ambientals
en un projecte
amb la UPC

Presentació de
TransRassa, un
programa
d’inserció
sociolaboral
específic per a
persones trans i el
col·lectiu LGTBI+
en general

S’instal·la un
nou sistema
de sensors
i barreres
automàtiques
per controlar
l’accés a la
riera del Palau i
minimitzar el risc
d’inundacions
Reunió de treball
amb el Conseller
d’Interior i el
Major dels
Mossos
d’Esquadra

Inauguració de
la placa commemorativa del 50è
aniversari de la
vaga d’AEG
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Sabies que...?
El carrer més estret de Terrassa té
una amplada de només 83 centímetres
i està situat al barri de Ca n’Aurell.
Es tracta del carrer del Sol, un carreró
sense sortida entre els carrers
d’Alexandre Bell i de Marconi.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

Fins a l’any 1969, aquest estretíssim
carrer es denominava Passatge
Volta, per la proximitat amb aquest
conegut carrer de Terrassa.
Una curiositat: el carrer no fa honor
al seu nom i l’astre rei no hi
toca gaire.

“Juntarse es un comienzo.
Seguir juntos es un progreso.
Trabajar juntos es un éxito.”
Henry Ford

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

