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“Podrem afrontar millor la crisi des d’una
mirada de gènere i d’igualtat. Impulsar
polítiques feministes ens conduirà a
accions més socials.”

Jordi Ballart
Alcalde de
Terrassa

Històries de Terrassa

Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa

El Solitari de l’Obac
En pocs dies commemorarem el 8 de març, el Dia
Internacional de les Dones, una efemèride que vol
recordar les mobilitzacions feministes que hi ha
hagut històricament per reclamar la igualtat entre
dones i homes.
Més d’un segle de reivindicacions després, encara
ens queda molt camí per recórrer.
Som feministes aquelles i aquells que creiem que
la qualitat de vida de les persones només es pot
garantir si les dones hi participen i no se les aparta, si tenen els mateixos espais que els homes i no
se les exclou pel fet de ser dones. La història parla
per si sola i ens mostra com la força, la resistència
i el poder feministes han estat claus per impulsar
els grans canvis al món.
Si una cosa ha posat de manifest aquesta crisi, és
que només ens en sortirem si pensem de forma
col·lectiva i amb les persones al centre. És a dir,
amb una mirada feminista.

“El feminismo es la política
de la vida cotidiana”
(Rosi Braidotti, filòsofa)

Moltes i molts de vosaltres haureu passat per l’indret que
veieu a la foto que il·lustra aquest article, però segurament
no tothom coneix la història que hi amaga aquest paratge.
Aquest indret es troba als voltants de Castellsapera, a la Serra de l’Obac i és conegut com El Cau del Solitari, en honor
al terrassenc Gregori Jover, més conegut com “El Solitari”.
Corria l’any 1936, acabava d’esclatar la Guerra Civil espanyola i en Gori va allistar-se voluntari a les milícies republicanes.
Va acabar la guerra i en Gori va tornar a casa, a Terrassa,
però el règim falangista el va enviar injustament a la presó,
on va passar 8 llargs anys. Gràcies a la mediació d’un empresari amb qui el jove Gori havia treballat, va aconseguir no ser
condemnat a mort i va poder sortir, però amb la prohibició
d’apropar-se a menys de 10 quilòmetres de Terrassa.
En Gori Jover no volia estar lluny de casa i va decidir passar
el seu desterrament amagat a plena muntanya a la Serra de
l’Obac, aprofitant i condicionant un antic forn de calç. Va
viure en soledat a plena natura, fent de carboner pel propietari de la Casa de l’Obac, posant trampes per caçar per poder alimentar-se. Fins i tot va construir la seva pròpia font,
que encara avui dia es pot visitar.
Finalment, i després de 13 llargs i durs anys, en Gregori Jover
va poder tornar a Terrassa, on va tenir una llarga vida fins a
la seva mort l’any 1986, als 90 anys.
Mike Valero
Comissió de Medi Ambient i Entorn Natural

Agenda

5

març

Ple
extraordinari
per al Debat
sobre l’Estat
de la Ciutat

Setmana
del
15 al 19
març

8

març
2

Comissions
informatives
de les
diferents
àrees

Dia
Internacional
de les Dones

26
març

17
març

Ple ordinari
de març

Tot Tertúlia
“La
maternitat
d’Elna”
a càrrec
d’Assumpta
Montellà

18
març

Cinefòrum
de la
pel·lícula
“Una
cuestión
de género”

L’apocalipsi que mai arriba
Les persones trans, per canviar la nostra documentació,
hem d’anar al psiquiatre i passar tot un seguit de criteris
sexistes sobre si ens agrada el bricolatge o les flors. Si
t’adaptes suficientment a l’estereotip per poder funcionar com a home/dona en aquesta societat, sense posar
en perill les normes del gènere, et donen l’autorització,
diagnòstic en diuen, per poder passar a la següent fase
d’assimilació a les normes patriarcals: tenir accés a hormones i cirurgies per poder encaixar en els conceptes
estereotipats de “cos d’home” o “cos de dona” que ens
empresonen a tothom (no només a les persones trans).
Has de voler sí o sí o et retiren el permís per no ser “prou
trans”, no tenim capacitat de decisió sobre el nostre cos.
Dos anys després pots anar al Registre Civil a demanar
la propera autorització per ser tu, en aquest cas, al jutge
encarregat. Després d’un llarg procés de tràmits administratius al Registre que pot durar un any, pots anar a la
policia (dues visites mínim) a què et facin una nova identificació, com si haguessin canviat les teves empremtes
digitals i fossis una persona nova. I, posteriorment, la llei
obliga a adaptar tota la teva documentació en un termini, impossible, de tres mesos que sol durar uns quants
anys més (no us podeu imaginar a quants llocs tenen les
vostres dades registrades).
A partir d’aquest moment la teva nova identitat legal
és oficial i, si estaves a l’armari, et converteix en públicament trans per tothom que et coneixia d’abans. Això
a vegades provoca situacions com que et facin fora de
la feina o et repudiï la teva família, però a molta gent
trans ens compensa perquè podem ser nosaltres mateixes. Per altra banda, ens facilita molt la vida perquè
deixem de trobar-nos constantment en situacions com
que no ens contractin, que no ens vulguin llogar un pis,
que no se’ns tracti pel nostre nom, no poder recollir cartes certificades, no poder pagar amb targeta de crèdit,
etc. Les mateixes situacions que passaria una persona
si canviés fraudulentament la seva identitat per obtenir uns suposats beneficis que no existeixen. Una teoria
apocalíptica, que no ha ocorregut en cap dels 15 països
que reconeixen el dret a l’autodeterminació de gènere,
ens diu que els homes masclistes es canviaran la documentació per obtenir els suposats beneficis de ser reconeguda com a dona en una societat masclista (hola?).

Exactament els mateixos arguments que es feien servir
el 1987 quan el Tribunal Suprem va autoritzar el primer
canvi de DNI i que vam tornar a escoltar el 2007 quan
la llei 3/2007 va eliminar el requisit de passar per una
cirurgia genital. Com algunes sectes, porten 40 anys esperant l’apocalipsi que mai arriba.

“Les persones trans, per canviar la
nostra documentació, hem d’anar al
psiquiatre i passar tot un seguit de
criteris sexistes sobre si ens agrada el
bricolatge o les flors.”
Necessitem escoltar més les persones trans i els organismes de Drets Humans (i fins i tot la Comissió Europea!),
que recomanen als estats reconèixer el dret a l’autodeterminació de gènere, i menys les teories de la conspiració que, com altres moviments reaccionaris, en base
a fake news pretenen presentar una minoria vulnerable
com una amenaça per a la resta de la població. Necessitem una llei trans per eliminar els requisits eugenèsics
per canviar el DNI, per eliminar els diagnòstics sexistes,
per tenir igualtat d’oportunitats i per garantir els drets al
lliure desenvolupament de la personalitat i a la intimitat,
perquè es respecti la dignitat de les persones trans. I
també, necessitem una llei trans per tenir una societat
menys subjecta a les normes patriarcals que ens empresonen a tothom.
Àlex Bixquert i Grau
President de LGTB Terrassa
i Coordinador del Grup de Polítiques Trans de la FELGTB

FAQS
Portar residus a les deixalleries municipals
comporta descomptes d’entre el 10 i el 20%
a la taxa d’escombraries
• Can Barba
Ctra. N-150 km 14,8
De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 15h a 18h
Diumenges i festius de 10h a 14h
• Can Casanovas
Ctra. de Rubí km. 23
De dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 15h a 19h
Diumenges i festius de 10h a 14h
•Deixalleria mòbil
Consulta punts i dies de recollida a:
www.ecoequip.terrassa.cat/mobles-i-estris-vells

Servei de Suport a Comunitats Veïnals
per a la millora de la convivència
de les comunitats veïnals
- Informa sobre els drets i deures
- Dóna suport directe en les gestions
- Acompanyament en la resolució d’incidències
v 93 731 59 82
e-mail comunitatsveinals@terrassa.cat
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Als Plens d’aquest mes...
Actualización del Reglamento de regulación del
taxi:
• Fomento de vehículos
más sostenibles.
• Nueva modalidad de 		
traspaso de licencias.
• Tarifa de precio cerrado
a través de app.

Acord unànime per a l’impuls d’una comissió d’estudi del canvi de model del
Centre d’Acollida d’Animals
Domèstics. Un primer pas
perquè el CAAD passi a ser
gestionat per la regidoria de
Benestar animal, una reclamació històrica de les entitats animalistes de Terrassa.

Condemna dels aldarulls
viscuts als carrers de
Catalunya durant les
últimes setmanes.

Aprobación inicial del Reglamento del Comité de
mejora de la limpieza y
gestión de residuos que
implica a la ciudadanía en
las decisiones sobre la materia. Seguimos trabajando
para mejorar la limpieza, una
prioridad para el Gobierno
Municipal que ya es visible
en las calles de Terrassa.
Acord per visibilitzar el
dol perinatal i crear al
Cementiri de Terrassa un
espai de dol i record per a
les famílies que han viscut
aquesta situació. I cada 15
d’octubre, l’Ajuntament de
Terrassa il·luminarà la façana en record de les nenes i
nens que han mort durant
l’embaràs o els primers dies
de vida.
Acord per donar el nom de
Josep Maixenchs al Vapor
Universitari i d’Àngels Poch
a la sala gran del Teatre
Principal, en reconeixement
a la trajectòria i compromís
amb la cultura del fundador
de l’ESCAC i l’actriu
terrassenca.

Què
és el Ple
Municipal?

El Ple Municipal és un òrgan format per
l’alcalde i regidors/es de la ciutat on es decideixen les qüestions més rellevants de la
gestió municipal. És presidit i convocat per
l’alcalde i se celebra de forma ordinària cada
últim divendres de mes. Quan una situació
de rellevància ho requereix, es poden convocar plens extraordinaris a petició de
qualsevol dels Grups Municipals. Els
Plens són públics i estan oberts a
la participació ciutadana, a títol personal o a través
d’entitats.
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Acuerdo para reclamar un
salvoconducto cultural.
Proponemos la flexibilización de la restricción
comarcal y solicitamos a
los gobiernos de la Generalitat y Central un paquete de medidas económicas
para el sector cultural.
Apoyo a los Consejos Deportivos frente a la discriminación derivada de las
medidas del PROCICAT.
Solicitamos dotar dichas
medidas de equidad y coherencia, evitando la discriminación dentro del sector
deportivo y con respecto al
resto de sectores.
Aprovada de forma unànime una proposta de
resolució per a la lluita a
Terrassa contra el feixisme.
el racisme, la xenofòbia, la
LGTBIfòbia o qualsevol altre tipus de discriminació.
Acuerdo para mantener
el gasto sanitario de patologías no asociadas a
la Covid-19. Mostramos
nuestro rotundo rechazo a
la modificación de medicamentos y/o la finalización
prematura de tratamientos
por motivos económicos.
Demanem una priorització
transparent basada en criteris de risc i vulnerabilitat i
la vacunació prioritària dels
col·lectius:
• Neteja, serveis funerari i
establiments essencials
• Taxis i transport de persones
• Professionals del Servei
d’Atenció Domiciliària i dels
serveis socioeducatius
d’atenció a persones.

Algunes mesures de suport a autònoms
Bonificació
de la taxa
de terrasses
2020 i 2021

Condonació
del lloguer a
les empreses
que estan
allotjades en
els diferents
Vivers de
l’Ajuntament

Foment fa
convocatòria
de bosses de
treball de perfils
professionals
de l’àmbit del
repartiment o
sociosanitari

Assessorament
a l’empresa
en matèria
d’ajudes per
la Covid

Suport en
l’àmbit de
la formació,
selecció i
contractació

Tramitació de
subvencions
per a la
contractació

Repartiment
de
mascaretes
als comerços
essencials a
l’inici de la
pandèmia

Ajuda a l’hora
de constituir-se
com a
associació

Ampliació de l’oferta
de formació per
a empreses
i emprenedors.
Sessions de formació
i webinars

Acompanyament
en
emprenedoria

Comunicació
des del servei
d’ocupació
amb les
associacions
d’autònoms
per oferir
suport

Des de l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa,
informació i
acompanyament en
el tràmit de sol·licitud
d’ajuts convocats per
altres administracions

Recursos d’interès per a autònoms i empreses
Assessorament en la
tramitació de les ajudes:
atencioempresa@terrassa.cat

Assessorament en l’àmbit laboral per a
professionals afectats/des per un ERTO
o acomiadament
foment.orientacio@terrassa.cat

Oficina d’Atenció a l’Empresa
937 397 000
Carrer dels Telers, 5 1-2
atencioempresa@terrassa.cat

El viacrucis de l’autònom
Quan decideixes emprendre un projecte empresarial, no solament crees un pilar sinó un campament base, on gran part
de la teva vida i somnis giren entorn d’aquesta empresa. És
una decisió presa en essència des del cor. En cap moment
ets conscient de les dificultats i sacrificis que hauràs de
fer, les hores en vetlla quadrant números per arribar a tots
els pagaments, les incerteses i obligacions que hauràs de
carregar a les teves espatlles... però la sensació d’estar viu
que produeix crear una cosa des de zero i fer que funcioni
és inherent a l’ésser humà. Els autònoms quan creem quelcom propi sentim una sensació increïble de llibertat i autorealització que, en ocasions, queda truncada per la realitat,
convertint un somni inicial en un malson. Malgrat això, en
aquestes situacions extremes, no parem de trobar-nos amb
negocis que han de reinventar-se, renaixent altra vegada de
les seves cendres: som lluitadors i, en ocasions, autèntics supervivents.
Ser emprenedor a Catalunya és un mèrit digne d’estudi, si
ho pensem fredament. Una persona vol crear riquesa pròpia
i també per la comunitat, crear llocs de feina, ascendir
socialment, complir un somni legítim, donar exemple de va
lors, principis i sacrifici... però la visió que es té moltes vegades és la imatge del porquet de La rebel·lió dels animals de

George Orwell. Un autònom no és la multinacional que vol
precarietat laboral, ell és un liberal que empatitza amb els
problemes de la comunitat. Caldria que es posés en valor la
nostra figura, i no menysprear-nos institucional i socialment,
no demanem ser subvencionats només demanem el dret a
treballar.

Els autònoms quan creem quelcom
propi sentim una sensació increïble
de llibertat i autorealització que, en
ocasions, queda truncada per la realitat
Per tant, quan acabi la pandèmia, caldria que la societat
mostrés més empatia cap aquest col·lectiu vital per la nostra
economia i vida diària, i al mateix temps que les institucions
competents redueixin les traves burocràtiques, i no acabin
per asfixiar-nos a impostos i taxes de forma abusiva.
Un autònom pot ser el teu fill, germà, amic... Que no ens
treguin mai la llibertat de somiar, companys!!!!
Albert Candela
Autònom
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Dia Internacional de les Dones #8M

Prostitució i esclavitud
també a les nostres
ciutats
La prostitució s’està amagant, està desapareixent de carrers,
carreteres o clubs, i s’està desplaçant cap a pisos particulars,
on és més difícil de controlar pels cossos de seguretat i molt
difícil accedir-hi sense una ordre judicial. Les màfies ho saben i aprofiten per seguir explotant persones, principalment
dones estrangeres, les més vulnerables. En els pisos les condicions són pitjors que al carrer, el control més ferri, l’esclavitud més asfixiant. A Terrassa queden molt pocs clubs i cada
vegada hi ha més pisos on es compren i venen persones,
cases particulars, repartides per la ciutat, on moltes dones
són explotades.
No dubtem a denunciar quan tinguem sospites. Hem de
tenir present que la majoria de les dones prostituïdes són
esclaves controlades per màfies. La majoria són estrangeres
traficades fins a la nostra ciutat per ser explotades i atendre la demanda de prostitució. Parlem, principalment, d’homes que paguen a una màfia per abusar d’una dona o una
menor. Però si no són visibles als carrers, com les troben?
Internet s’ha convertit en el gran mercat del sexe. Allà s’hi
ofereixen tot tipus de serveis i, en molts casos darrere d’aparents anuncis particulars, hi ha màfies que exploten éssers
humans.
Hi ha una altra cara de la indústria del sexe que segur que
s’ha convertit en l’activitat sexual principal a la ciutat: el
consum de pornografia per part de persones adultes, però
també de joves, nens i nenes. A més, moltes dones que apareixen en pàgines porno són víctimes de tràfic. És un problema majúscul a la nostra societat i a la nostra ciutat. Quan
una persona menor d’edat entra en una pàgina pornogràfica
li cridarà poderosament l’atenció i continuarà mirant sense
dir res als pares, obrint pas a l’addicció i altres problemes
com la distorsió de la sexualitat, la cosificació de la dona o
la normalització de la violència. Mai abans s’havien donat
abusos sexuals de nens per altres nens o violacions grupals
de “manades” que reprodueixen escenes pornogràfiques.
Aquests nens, nenes o joves que consumeixen pornografia acabaran accedint a cibersexe, contactes, i compres de
prostitució. Una roda creada pels múltiples tentacles de la
indústria del sexe que es nodreix d’esclaves sexuals i persones consumidores addictes, un altre tipus d’esclavitud.
Jonatan Serrano Perales
Psicòleg, terapeuta sexual i president d’Esclavitud XXI
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Woman in science
Cuando comencé mis estudios en astronomía y planetología, era una de tres mujeres en una clase llena de hombres y
solo había dos profesoras en todo el departamento. A menudo tuve que rechazar los avances de algunos estudiantes o
profesores y escuchar a estudiantes quejándose cuando las
mujeres sacábamos mejores notas que ellos. A medida que
avanzó mi carrera, me di cuenta de la discriminación de género dentro de mi departamento, donde las mujeres no conseguían ascender a pesar de tener más experiencia y mejores
calificaciones que los hombres que conseguían buenos puestos de trabajo. Afortunadamente, tuve una mentora maravillosa que me apoyó constantement durante mi primera experiencia en el mundo académico científico y no lo abandoné.
Terminé mi carrera con la titulación más alta posible y con
el premio anual que la universidad otorga al mejor proyecto
de investigación científica. Varios estudiantes se quejaron de
que hubiese tenido más éxito y reconocimiento académico
que ellos. Estos mismos hombres bromearon sobre cómo
debí haber utilizado mi encanto femenino para conseguir una
beca para estudiar mi doctorado. No me quedó más remedio
que ignorarlos.

“Soy científica. El que sea mujer no debería
importar, pero desafortunadamente sí que
importa”
Como mujeres, nos enfrentamos a una batalla en la que
constantemente encontramos obstáculos en nuestra carrera
científica, en la que se nos ignora y en la que siempre hay
hombres quejándose de nuestro éxito. Pero las cosas están
avanzando. Hay cambios positivos y buenas noticias en el
horizonte científico.
Muchos hombres nos apoyan y nos dan crédito. Ya somos
muchas las mujeres que no estamos intimidadas y que denunciamos la desigualdad que hasta hace poco pasaba desapercibida. Como otras científicas, a menudo visito escuelas
para que las niñas vean que también puden ser científicas
y tener éxito, y pido a maestros y a padres que abandonen
los estereotipos de niñas con ropa rosa o falda, sueños de
princesa y roles de futura madre o esposa. Soy quien les dice
que, al igual que yo, un día podrán investigar las estrellas y
dar charlas en conferencias de la NASA, construir naves espaciales para explorar otros planetas y hasta ser astronautas.
Todos juntos podemos cambiar el horizonte científico y abrir
paso a la próxima generación de mujeres científicas. Permitamos que los sueños de todas la niñas se hagan realidad.
Marina Barcenilla
Astrobióloga y planetóloga

LLUÏSA MELGARES

ROSA BOLADERAS

MÓNICA POLO

Lluitadora per les malalties minoritàries,
per la gent gran i perquè les capacitats
siguin cada vegada més diverses.

JENNIFER RAMÍREZ

Actriu que estima la cultura amb passió,
capaç d’obrir temporada al Teatre Nacional
i d’omplir un bosc de poesia.

La primera regidora a multar els bancs per
tenir pisos buits i a crear una oficina contra
la pobresa energètica.

NÚRIA MARÍN

Lluitadora, futbolista, amb vocació per
connectar persones emprenedores
i defensora dels drets LGTBI.

Mestra de vocació i professió, Creu de
Sant Jordi i impulsora de comunitats
d’aprenentatge per eliminar etiquetes.

Empresa en femenino singular
Un 62% de las emprendedoras afirman que ELLAS son su éxito.
pulso que ayuda a la mujer emprendedora. Nos pidieron que investigáramos
qué hay detrás de una emprendedora
y a través de un estudio cualitativo en
Barcelona y Madrid demostramos que
no hay ni la pareja, ni los padres, ni la
familia, ni los bancos, ni la suerte. Hay
su esfuerzo titánico, perseverando y
costando de creer en ella y en su proyecto. Hoy vemos que casi un 60% de
las respuestas nos dicen lo mismo; ellas
se lo han ganado. NO creen en las su1. Buscan libertad
Un 50% de las encuestadas deciden ser perwomen; y no les gusta que las etiemprendedoras para ser libres y autóno- queten así.
mas. La mitad han valorado como el más
importante este aspecto de “no jefe”. 4. La emprendedora SE HACE
Después enseguida viene el proyecto Sí amigos y amigas lectoras; por si lo
y su impacto. Pero es interesante ver dudabais... las mujeres emprendedocómo las mujeres asocian emprender ras en un 60% se han convertido, no
con libertad y autonomía en 1er término. es genético, ni familiar, ni del entorno.
Han aprendido a ser emprendedoras,
a crear empresa, a construir un sue2. NO se sienten víctimas
El 100% de las respuestas dicen que tie- ño, y a liderar su vida.
nen igual de ventajas que inconvenientes
a la hora de emprender por el hecho de 5. Dar una nueva MIRADA
ser mujeres. Dato que también nos gusta Los motivos que las llevan a emprender
mucho resaltar porque estamos –están– en la mayoría de casos es; poder dar
hartas del victimismo que a veces se las una nueva mirada a un producto o seratribuye. Evidentemente que cuando vicio ya existente. Y sobre todo poder
las invitas a nombrar algunas ventajas o gestionar su propia agenda y esto sólo
inconvenientes citan, y muchas. Pero la lo pueden hacer saliendo de la gran esrespuesta directa de si tienen privilegios tructura.
o desventajas es negativa.
Coincidiendo con la celebración del 8 de
marzo y alimentando nuestra obsesión
por conocer cómo somos las mujeres;
desde Ellas Deciden hicimos un estudio cuantitativo a 400 emprendedoras,
para tener una foto de qué hay detrás
de una mujer emprendedora y qué la
mueve. Nos han salido siete aspectos
que denominamos: Los SIETE porqués
capitales (de la emprendedora):

3. ELLAS son las heroínas
Detrás del éxito de una mujer emprendedora esta ella misma. Esta afirmación
ya la corroboramos y comunicamos
ahora hace 3 años cuando ayudamos
a Agua Font Vella (grupo DANONE)
con el maravilloso proyecto #EresIm-

7. Mejor SOLAS
Solo un 20% de las encuestadas han
manifestado tener socios o socias en
el negocio. Casi un 70% no sienten especialmente dificultad para encontrar
financiación porque sean mujeres y casi
el 90% son emprendedoras desde hace
menos de 5 años. Estos resultados nos
dicen que la mujer prefiere emprender
sola, al menos en una primera fase.
La conciliación, la maternidad, el machismo, los estereotipos, el mansplaining, el techo de cristal, el maltrato, los
acosos y la violencia de género, siguen
existiendo y no podemos bajar la guardia. Por eso tenemos la sororidad, el
feminismo, los espacios de poder públicos que estamos ocupando y la buena
educación y nivel cultural de la sociedad que ayuda a la normalización. Y sobre todo los hombres inteligentes con
quienes caminamos juntos este camino.
ELLOS son los padres, parejas, hermanos, hijos, tíos y amigos de estas mujeres emprendedoras.
NO quiero decir que estemos muy bien,
pero vamos por el buen camino.

La foto que sale de la mujer emprendedora es una mujer libre, autónoma, que
emprende sin socios pero con un buen
equipo. Que no se siente ni mimada ni
marginada por el entorno. Quiere cambiar la realidad y mejorar un servicio ya
6. CREAR es emprender
existente. Le gusta crear y construir y
Los valores que más asocian a empren- está decidida a hacerlo. La emprendeder son las TRES CES; Crear, Crecer y dora se ha hecho a sí misma. Ella está
Cambiar. Por lo tanto la parte creativa detrás de su éxito.
va intrínseca con la personalidad y la
profesión de emprendedora; no pode- Gemma Cernuda
CEO Ellas deciden
mos desvincularla.
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Quan el millor amic és la teràpia
L’Héctor és un noi de Terrassa amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Amb 10 anys, va conèixer el que en poc
temps es convertiria en el seu millor amic, el Nico. El Nico és
un preciós Golden Retriever que va arribar a la família per
ajudar l’Héctor i, tot i que van ser necessaris uns dies per
a l’adaptació, ràpidament es va forjar una preciosa amistat.
Però no només parlem d’una amistat. El Nico és un gos especial, és un gos de teràpia i fa més fàcil la vida de l’Héctor i
el seu dia a dia, acompanyant-lo, calmant-lo quan està nerviós i s’ha convertit en un element clau per al seu benestar.
De fet, segons la Manoli, la mare de l’Héctor, el Nico és un
factor tan important, que considera la medicació un complement al gos.
Diversos estudis avalen els beneficis de la teràpia assistida
amb gossos per a persones amb TEA, com a complement a
les teràpies convencionals. La interacció amb gossos millora
tant les habilitats socials com la comunicació en les persones amb autisme. Entre les races més utilitzades es troben
Labrador, Golden Retriever, Border Collie i Pastor Alemany,
gràcies a les seves grans capacitats en matèria d’interacció
I comprensió.

#Adoptainvisibles
Kira3. 7 años

Luna. 7 años

Terry. 8 años

Sabba. 4 años

Terry es un perro tranquilo
y educado. Sus dos grandes
pasiones: jugar con su amiga
Kira3 y pasear con las y los
voluntarios del CAAD.

Sabba es epiléptica y
necesita encontrar un hogar
con un entorno tranquilo
y donde cuidarla como ella
necesita.
El afecto y cariño de una
familia es justo el tratamiento que necesita.

Neula. 5 años

Yuma. 9 años

White. 6 años

Goku. 6 años

Kira3 es una perrita
simpática y cariñosa que
necesita un hogar donde
pasar sus últimos años de
vida. Es adicta a recibir
mimos y achuchones
y adora a su amigo
Terry.

Fue cruelmente
abandonada atada a un
árbol cuando estaba
embarazada.
Neula es dulce, tranquila,
buena y, como veis,
una preciosidad.

Uno de los perros más
veterano del Caadc
Terrassa, es todo un
ejemplo de tranquilidad y
relax. Ha pasado 4 de sus 6
años en una jaula.
Le encantan las
caricias y los abrazos.

CAAD Terrassa
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@adopcionsterrassa

Luna es cariñosa, curiosa
y juguetona. Llegó muy
enferma, tiene leishmania
con afectación renal, pero
está mucho mejor y con la
ayuda de un hogar
podrá disfrutar de
una vida larga y feliz.

A Yuma 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.

Goku tiene una gran
personalidad, es un perro
vital y curioso.
Necesita mucho ejercicio
porque es pura energía
y le encanta correr
y jugar.

www.adoptam.terrassa.cat

93 727 50 59

L’Oferta estimula
la Demanda
Entenem que, dit així, sense cap tipus de mirament, podria
ofendre els seguidors de Keynes. No és la nostra intenció.
Però ells, els partidaris del ‘costat de la demanda’, insisteixen
que les pertorbacions econòmiques a curt termini són el
resultat de xocs sobre l’economia que deixen la demanda
agregada -la quantitat total de diners gastats en béns i serveis- per sota de la seva capacitat total. Bé... sembla obvi
que si gastem menys diners dels què podríem gastar, les
empreses han d’acomiadar gent, el que redueix encara més
la despesa, el que resulta en més acomiadaments, el que
provoca encara molta menys despesa... i així fins que alguna
cosa interromp el cicle. En aquells dies, nous actors han entrat ja en escena: els polítics, que han d’intervenir i gastar -un
despesa que genera dèficit- per tal d’apuntalar la demanda
total.
El que volem dir és que l’oferta crea la seva pròpia demanda
i la d’altres béns i/o serveis, annexos o no. I sí, també llavors
hi han repercussions polítiques i hi juguen els polítics. Però
notin-se algunes diferències.
Henry Hazlitt va venir a dir que “l’oferta del que es té és, de
fet, el que pot oferir-se a canvi del que es necessita”. Jean
Baptiste Say, economista de segle XIX, es postula com a
progenitor de la ‘Llei de Say’, que afegeix a l’anterior que,
en tant que l’oferta crea la seva pròpia demanda, la sobreproducció -la creació de béns i serveis sense un flux igual de
demanda per aquests béns i serveis- és impossible. A veure,
sent pràctics... que l’oferta de béns dels nostres comerciants
i empresaris constitueix la seva demanda de béns a altres
sectors; que el que un comerciant o empresari ven i cobra
és el que pot destinar a la compra d’altres béns. que si no
vens, no cobres; i que si no cobres no pots comprar. D’acord,
d’acord... queda clar; però no hi ha res de nou en tot això.
El que apuntem -la part interessantíssima- és que per vendre més l’oferta ha de ser major (ara és quan els keynesians
es freguen les mans i ens diran que en els mals temps és
possible que hi hagi un excés d’oferta; que, per això, durant les recessions, moltes empreses tenen inventari sense
vendre i l’oferta i la demanda no estan en equilibri.) No ens
referim a això ni això vol dir que ells, els nostres amics els
defensors de la demanda, estiguin en el correcte i que, en els
mals temps, el governs només poden apuntalar la demanda
amb la despesa deficitària. No, no és això, de cap manera.

tristesa i penúria. ¿Locals tancats a conseqüència dels mals
temps o locals que poden ser oberts amb nous projectes de
valor que ofereixin una major diversitat d’oferta? Ens imaginem passejant per un entorn que fins ara no coneixem, amb
tants punts de venda i tan diferents com podriem trobar en
el més gran dels Centres Comercials. Un lloc en el qual trobar de tot, sense sortir de la nostra ciutat.
Una cosa similar passa quan veiem empreses i empresaris
que no poden fer front al repte que el pagament dels seus
lloguers suposa i moltes naus industrials buides que podrien
ser reconvertides en espais compartits on albergar la seu de
diferents empreses. No parlem només de centres de coworking i per a empreses de serveis; això ja ho hem importat i
funciona aparentment bé. Parlem a més de seus manofactureras en què allotjar instal·lacions industrials de diferents
entitats que comparteixin despeses estructurals.
Són només exemples.
La manera de fomentar una major oferta és incrementar
els incentius perquè hi hagi més ocupació i inversió. Els impostos sobre ingressos, beneficis empresarials, dividends i
guanys de capital, entre altres coses, penalitzen la producció i desincentiven la iniciativa laboral addicional. Reduir
aquests desincentius ens motiva a realitzar un treball afegit, el que resulta en una major producció econòmica i eleva
tant l’oferta com la demanda en el seu conjunt.
Pot un govern incentivar la diversitat d’oferta? ¿Afavorir
amb exempcions fiscals als que apostin per teixir un entramat comercial ric que satisfaci la més exigent demanda? Pot
fer un govern més que injectar ajudes directes? Creiem que
sí. Que el nostre ho fa. I que és millor així que promocionar
l’obertura d’un negoci d’idèntiques característiques al d’un
altre què, en el mateix lloc, va fracassar.
Tot, el que faci falta, per oferir una major oferta al mercat.

Andreu Aparicio i David Muñoz
Comissió de Promoció Econòmica

Quan passegem pels llocs més comercials de la nostra ciutat acostumem a veure oportunitats (és una manera de ser
i veig difícil canviar-la) on molts col·legues només veuen
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Què ha passat
a Terrassa?
Habilitada una
nueva línea de
aparcamientos
en la Ronda
Ponent, tanto
en sentido norte
como en sentido
sur con más de
un centenar de
plazas

Finalitzat
l’enderroc dels
dos primers
edificis inclosos
en la darrera fase
de l’esponjament
de Ca n’Anglada
Terrassa arriba
a un Acord amb
el departament
d’Educació per
baixar la ràtio de
P3
Un màxim de 23 alumnes, 22 als centres de
màxima complexitat.
D’aquesta manera
s’aconseguirà millorar la
qualitat, evitar el tancament de línies i una
millor distribució de la
matrícula viva.

Aprovació definitiva de
l’actualització del projecte
d’urbanització de l’antiga fàbrica
Sala i Badrinas al barri del Segle XX
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Se han modernizado 33 áreas de
juego infantiles para potenciar el
juego inclusivo, colectivo y crear
espacios públicos de calidad

Nou Bitllet
senzill digital
que es pot
adquirir a través
de l’app de
TMESA

Colocación de
vallas en la pista
de baloncesto
y dos nuevos
biosaludables en
el barrio de Roc
Blanc

Primer festival
SEX EDUCATION
FESTIVAL
al Cinema
Catalunya
@sexeducationfestival

La Policia
Municipal de
Terrassa ha
rebut ja la
vacuna contra el
coronavirus

El Pla d’Acció Sectorial Indústria
4.0 i la plataforma digital
TerrassaIndustria.cat, dos projectes
que pretenen millorar i consolidar
la competitivitat industrial de les
empreses de la ciutat

Nuevo reglamento del taxi que
fomenta los vehículos sostenibles,
nueva modalidad de traspaso de
licéncias y permite tarifas a precio
cerrado a través de una app

Incorporación
de tres nuevos
agentes a la
Policía Municipal

Constitució de
l’Associació de
Municipis i Entitats per l’energia
pública (AMEP)

La Policia MuniNou asfaltat del
cipal ha detingut carrer del Nord
a 4 persones relacionades amb
els robatoris a
les escoles i ha
recuperat part
del material sostret
Mejora de la
accesibilidad en
la calle Ibáñez
de Aldecoa de la
Grípia

Instal·lació d’una
nova taula de
ping-pong al
Parc de Vallparadís

Millora de la xarxa de clavegueram
i superfície als carrers Marqués de
Instalación de 15 bucles magnéticos Comillas, Cardenera i Grècia
en equipamientos municipales
para mejorar la accesibilidad a las
La Policia Municipal de Terrassa ha
personas con discapacidad auditiva rebut ja la vacuna contra el coronavirus
Nou Pla Tècnic
de Gestió i
Millora Forestal

Reunions amb
entitats del
sector cultural
de la ciutat

Reunió amb ENDESA per a fer seguiment dels talls de subministrament, l’estat actual de la xarxa i les
inversions que farà a Terrassa
Les nenes i nens de l’Esplai Guadalhorce han batejat, a través d’un
procés participatiu, la zona verda
al costat de les seves instal·lacions
com a Plaça de la Diversitat
Reunions amb
entitats
esportives per la
millora de les seves instal·lacions

El alcalde envió una carta a la Directora General de Protección Civil
para pedir que permitiera a las floristerías abrir el 14 de febrero
Tot per Terrassa dóna 2.350 € per
a la investigació del càncer infantil
de l’Hospital Sant Joan de Déu
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va fer entrega
del xec a les entitats terrassenques Mua Solidaris
i Todos Contra la Histiocitosis, en el marc de la
campanya de Xocolatada Solidària “Taca’t contra
el càncer infantil.”

Inspeccions i
anàlisis de la
xarxa de
clavegueram
de la ciutat
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Sabies que...?
En uns dies farà 165 anys que el
primer tren va arribar a
Terrassa. El primer ferrocarril va
entrar a la ciutat un
Diumenge de Rams, el 16 de març
de l’any 1856, amb una gran
expectació.
L’arribada de l’anomenat “Tren
del Nord” va suposar una gran
empenta per al desenvolupament
de la llavors pròspera i famosa
indústria tèxtil de la ciutat.

Edita Grup Municipal de Tot per Terrassa

I a poc a poc esdevindràs
tan nostre que no caldrà ni
que parlem de tu per
recordar-te, a poc a poc
seràs un gest, un mot,
un gust, una mirada que
flueix sense dir-lo ni
pensar-lo
Miquel Martí i Pol

Per tu, O.C.G.

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

