Con una situación sanitaria más
normalizada y controlada, tenemos
puesto el acelerador para seguir
haciendo cambios y transformaciones en
los barrios. Mantenemos la
vigilancia ante el virus y tenemos
claras nuestras prioridades:
las personas y los barrios.
Los barrios
Donde vivimos y donde convivimos.
Barrios para las personas, con
transformaciones que favorecen
el uso del espacio público, seguro y con
prestaciones para una mejor
calidad de vida y de relaciones.
Las personas
Nosotros.
Nuestras situaciones y nuestro
bienestar. Activamos y reforzamos
servicios para sobrellevar el impacto de
la COVID19, generar nuevas
oportunidades y acompañar a aquellas y
aquellos que más han sufrido el
embate de la pandemia.
Y todo ello, lo seguimos haciendo a pie
de calle. Nuestro compromiso siempre
fue dar la cara; reconocer cuando haya
cosas que se puedan hacer mejor,
rectificar y no dejar de escuchar para
captar el pulso de la ciudad y lo que las
personas necesitamos.
Jordi Ballart
Alcalde de Terrassa

En marxa el Parc
de la República,
un nou espai verd
de 35.000 m2 al
nord de la ciutat

9.

Nov. 2021

El CAP Can Roca
obrirà el 2022
alleugerint la
càrrega dels CAPs
Rambla i Nord

Acord entre
l'Ajuntament i El
Social per participar
gratuïtament a la
Cavalcada dels Reis
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Construint la Terrassa del futur

200

Persones
podran
acompanyar
Els Reis Mags,
a través d'un
sorteig

Llum verda al
projecte del Parc de
la República
El nou pulmó de la ciutat, un
projecte llargament reivindicat, tindrà més de 35.000 m2
d'espai verd amb elements
per infants i adults, accessibles i sostenibles.
La previsió és que la primera
fase s'iniciï durant el primer
trimestre de 2022 i el projecte estigui culminat a l'estiu
del 2025.

El CAP Can Roca
serà una realitat
en uns mesos

El Govern municipal
congela els
impostos i taxes
per segon any
consecutiu
El dies 3 i 19 de novembre el
Ple Municipal va aprovar les
Ordenances Fiscals i Pressupostos per al 2022.
Una fiscalitat municipal i
pressupostos amb la recuperació econòmica de ciutadania i empreses, cura pel medi
ambient i protecció social
com a prioritats absolutes.

Participar a la
Cavalcada de Reis
serà gratuït
Per primera vegada, totes les
persones majors de 10 anys
de la ciutat, tindran l'oportunitat d'acompanyar Ses Majestats els Reis d'Orient a les
carrosses reials que passejaran per la ciutat la nit del 5 de
gener, de forma gratuïta.
L'Ajuntament de Terrassa i
El Social han acordat fer un
sorteig entre la ciutadania
perquè tothom que ho vulgui
tingui l'oportunitat de gaudir
d'aquest honor a un dels esdeveniments més importants
de l'any a la ciutat.

Arrenquen les obres
de remodelació de
13 àrees de joc i
espais comuns
Les actuacions corresponen
al procés participatiu ciutadà de 2018 i contempla la
substitució d'elements de joc
i mobiliari urbà, millora i adequació de zones verdes i instal·lació d'elements esportius.
Amb aquestes 13 noves actuacions, sumen un total de
20 remodelacions a la ciutat.

El CAP Can Roca obrirà les
seves portes l'any 2022. Un
nou equipament sanitari llargament reivindicat que permetrà descongestionar el
CAP Rambla i el CAP Nord.
Tot per Terrassa es va comprometre en el Programa
Electoral a reivindicar davant
la Generalitat aquest necessari reforç pel sistema sanitari
de Terrassa i molt aviat serà
una realitat.
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Mesos
consecutius
de baixada
de l'atur a
Terrassa

20

Són fins ara
el total de les
actuacions
per renovar
espais verds i
zones de joc
infantil
Terrassa tindrà 440
nous habitatges de
lloguer assequible
amb la primera
promoció pública
des de 2008
Després de més d’una dècada en què les promocions
d’habitatge públic estaven
aturades a la ciutat, l’Ajuntament de Terrassa impulsarà
dues noves promocions als
barris de Can Colomer i Torre-Sana, amb un total de
440 habitatges destinats a
lloguer assequible.
Segons la previsió dels serveis municipals, les dues promocions d'habitatge podrien
estar finalitzats a finals de
l'any 2023.

2022
L'any
vinent, el
CAP Can
Roca serà
una realitat

440
Nous
habitages
destinats a
lloguer
assequible
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Districte 1
En marxa les
obres per a la
vianalització del
c. Sant Llorenç i el
Vapor Ventalló
La transformació del carrer, integrat
dins de l'àrea de vianants, el convertirà en una zona més accessible,
més verda i més integradora. La tinenta d’alcalde Lluïsa Melgares, es
va reunir amb veïnat i comerciants
per explicar el projecte abans de
l’inici dels treballs.

La Rasa ja es tanca
les nits de cap de
setmana
Es tracta de la prova pilot d'un operatiu conjunt de Policia Municipal i
els establiments d'oci nocturn per
acotar la principal zona d'oci nocturn de la ciutat. Permet un control d'aforament, evitar l'entrada de
persones menors d'edat i ja en les
primeres jornades s'ha constatat un
important descens d'altercats i delictes.

Obre les
portes l'Alberg
Vallparadís
Un alberg de joventut que impulsarà
Terrassa com a destinació turística,
projectant la ciutat internacionalment. El Govern municipal dona
resposta a una demanda veïnal que
s'ha convertit a més en un projecte
sociolaboral inclusiu, de la mà de
Prodis i Fupar, les entitats que gestionaran l'espai.

L'Alberg de Joventut
impulsarà Terrassa com
a destinació turística

Districte 2

Jocs inclusius a la
plaça Frederica
Montseny

La remodelació de la plaça del barri
de Torre-Sana ha permès adequar la
zona de jocs infantils perquè totes i
tots els infants la puguin gaudir, amb
elements de joc inclusius i un paviment accessible.

La remodelació ha
permès que totes i
tots els infants puguin
gaudir de la zona de joc

El Pont de
Montserrat tindrà
una reparació
integral amb
millores en
l'accessibilitat
El Pont de Montserrat, una via amb
mig segle de vida i molt transitada
per vehicles i persones, requereix
unes actuacions de millora per valor d'un milió d'euros. Per al seu
finançament, l'Ajuntament ha presentat el projecte als fons europeus
Next Generation d'accessibilitat.
El projecte de reparació integral suposarà una important millora en seguretat, accessibilitat i estètica.

Reinicio de las
reuniones entre
Montserrat y
Vilardell con
la Agència
d'Habitatge
Tras un largo periodo de incomunicación entre la antigua ADIGSA y
los barrios de Montserrat y Vilardell,
se han retomado las reuniones que
permiten un seguimiento del estado
de las viviendas y espacios comunes, responsabilidad de la Generalitat de Catalunya.
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Districte 3

Mejoras en la pista
deportiva y más
aparcamiento en
Can Jofresa

Primer pas cap a
la construcció de
l'Institut Escola
Sala i Badrinas
Arrenquen els treballs per a l'enderroc de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas. Un projecte que suposarà la
transformació urbanística d'un espai de més de 30.000 m2, en desús
des de fa molts anys, que permetrà
una millor connectivitat de la zona
sud amb les noves àrees de vianants
i aportarà nous espais i equipaments
sostenibles, accessibles i respectuosos amb l'entorn.

La pista anexa al pabellón de Can
Jofresa tendrá en unos meses una
zona cubierta que permitirá la utilización del espacio a más deportistas. Las obras tienen un coste de 1,6
millones de euros.
El barrio tendrá además 40 nuevas
plazas de aparcamiento que estarán distribuidas entre el Skate Park y
la avenida del Tèxtil, respondiendo a
la demanda vecinal.

Transformacions al
barri del Segle XX
Un solar de 5.000 m2 al carrer
Gasòmetre acollirà aviat la nova
plaça de les Ordidores. Un projecte
que respon a la voluntat del Govern
de recuperar espais en desús i que
renovarà el barri dels Segle XX amb
espais comuns, jocs infantils i habitatges.
A més, ja han finalitzat les obres del
carrer Navas de Tolosa, amb la creació d'un nou passatge i l'ampliació
de voreres.

Districte 4
Menor incidencia
de la galeruca
del olmo, gracias
a las acciones
preventivas
La plaga de la galeruca o escarabajo de Olmo, ha tenido este año una
menor incidencia gracias a las actuaciones preventivas realizadas por
el Ayuntamiento. Durante el mes de
mayo, se efectuaron tratamientos en
diversos puntos del distrito que han
resultado en una disminución de la
incidencia de este insecto molesto,
aunque inofensivo para la salud de
las personas.

En marxa els
treballs de
rehabilitació de la
xemeneia Saphil
La xemeneia Saphil, situada a la
plaça de l’Anònima i una de les més
destacades de Terrassa, està en procés de rehabilitació per al seu manteniment i restauració. Aquesta icona de la ciutat, construïda l'any 1961,
serà reforçada en el seu interior amb
fibra de carboni i tindrà una nova escala i il·luminació interiors.

Un paso más hacia
la transformación
del Vapor Cortés
La aprobación en el pleno de septiembre de la modificación del Plan
de Mejora Urbana, permite dar un
paso más hacia la transformación
del ámbito del Vapor Cortés que albergará el futuro Vapor de Prodis,
viviendas de protección pública y
un nuevo eje cívico en la calle Frederic Soler. Una nueva vida para un
espacio de 70.000 m2 en desuso en
el barrio de Ca n’Aurell.
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Districte 5
L’ascensor de
la carretera de
Rellinars amb
Ronda Ponent serà
un realitat aviat
Una llarga reivindicació de les veïnes
i veïns de Poble Nou-Zona Esportiva
comença a fer-se realitat: l'ascensor
que connectarà ctra. de Rellinars
amb Rda. de Ponent.
Una important millora per a l'accessibilitat i la mobilitat al barri que facilitarà l'accés a comerços, parades de
bus i al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer,
entre d'altres.

La Masies de Can
Boada del Pi i
de Can Marcet
tornaran a lluïr
En els propers mesos, la Masia de
Can Boada del Pi serà rehabilitada
gràcies a les gestions de l’Ajuntament de Terrassa per urgir els propietaris a executar les obres necessàries per protegir un edifici que
forma part del patrimoni cultural i
arquitectònic de Terrassa.
El consistori també treballa en la
rehabilitació urgent de la Masia de
Can Marcet, responent en ambdós
casos a una històrica reivindicació
veïnal per recuperar l’esplendor de
les dues masies.

Renovados 32
bancos en los
barrios del
Pla del Bonaire y
Can Roca
El servicio de Gestió de l’Espai Públic ha renovado 32 bancos situados en diferentes parques, plazas y
otros espacios del Pla del Bon Aire y
Can Roca. Una acción para sustituir
bancos deteriorados por el paso del
tiempo o debido a actos de vandalismo, por modelos más actuales y
en perfectas condiciones.

Districte 6
Obres de reparació
i millora a la plaça
del Mil·lenari
Fa uns dies van començar les obres
de reparació i manteniment, amb
renovació del paviment inclosa,
que renovarà la plaça del Mil·lenari,
un punt de trobada al barri pel qual
les veïnes i veïns reclamaven una millora. Els treballs finalitzaran en les
properes setmanes.

Un punt de trobada pel
qual les veïnes i veïns
reclamaven una millora

150 noves places
d’aparcament
al barri de Sant
Llorenç
La reordenació del trànsit als carrers
Montcau i Cavall Bernat ha permès
augmentar en 150 places les zones
d’aparcament del barri de St. Llorenç. Una demanda de l’associació
veïnal del barri que s’ha dut a terme
en només uns mesos, després de la
seva aprovació.

Treballs de neteja
a la riera de Les
Arenes
Continuen les feines de neteja, desbrossament i retirada de vegetació
a diferents trams de les rieres. A
principis del mes d’octubre, es van
iniciar els treballs de la riera de Les
Arenes, al tram entre l’Avinguda
Font i Sagué i la confluència amb la
riera del Palau, a la zona del polígon
de Can Petit, al nord-est de la ciutat.
Les tasques de manteniment i neteja
es van estendre també a la Riera de
Palau, entre el gual sota la C-58 i la
riera de Les Arenes.
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Districte 7
Les Fonts torna
a tenir un camp
esportiu després
d’una dècada

Nuevo tramo de
alcantarillado en
Les Fonts

Nuevo punto de
orientación social
en Can Parellada

El nou camp polivalent de Les Fonts
ja ha celebrat les primeres competicions, després de molts anys sense
unes instal·lacions on els clubs poguessin desenvolupar activitats en
bones condicions. El camp de Les
Fonts és ja oficialment la nova casa
de l’UD Les Fonts i del Club de Rugby Carboners de Terrassa.

El pasado mes de octubre se iniciaron las obras de la primera fase de
alargamiento de la red de alcantarillado del barrio de Les Fonts. Esta
actuación se suma a las acciones de
mantenimiento y mejora del alcantarillado de la ciudad, unos trabajos
incluidos en los presupuestos aprobados por el Pleno para el año 2022.

Desde hace unas semanas, el barrio
de Can Parellada cuenta con el doceavo punto de orientación social
de la ciudad, ubicado en el Esplai
Can Parellada. Un espacio dirigido
a ayudar a las personas con menos
recursos o conocimientos tecnológicos a la hora de realizar gestiones o
trámites.

Barris disseminats
Per una ciutat més sostenible

FIRA FORA TRASTOS!

Activitat col·laborativa amb Barris disseminats del D4 i D5

No ho llenço,

ho regalo!
Treu trastos com mobles, eines, estris, llibres, joguines i roba que ja no
necessitis. Potser algú els pot reutilitzar i donar-los una segona vida.
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14

Dissabte
de Novembre

Diumenge
de Novembre

Obras de mejora
en el alcantarillado
de Can Palet de
Vista Alegre

Els barris
disseminats
dels districtes 4
i 5 celebren la
primera edició de
la Fira Fora Trastos

Se han renovado 115 metros de canalizado en la calle Xot del barrio
de Can Palet de Vista Alegre, una
actuación de mantenimiento necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la red de alcantarillado
y que la Asociación de Vecinas y Vecinos había solicitado al equipo de
gobierno.

Els barris disseminats i de baixa densitat dels districtes 4 i 5 han organitzat la Fira Fora Trastos, una iniciativa
que proposa regalar o intercanviar
aquells “trastos” com mobles, roba
o joguines en desús, oferint a altres
persones la possibilitat d’aprofitar i
donar una segona vida a aquells objectes que ja no utilitzem.

• Can Palet de
Vista Alegre:
pl. de la Pau
• Vista Alegre:
c. Cuba
c. Cuba amb
c. Puerto Rico
• Les Martines:
c. Carena de
Mas Bellver, 4
c. de Can
Santfeliu amb
c. de la Llebre
c. Mas Branca
amb c. de Can
Santfeliu

10:30 h
Esmorzar al
Casal Cívic de
Can Palet de
Vista Alegre
11 h
Taller Jardí
Vertical
Animació grup
de cultura
popular

9 h a 18 h
Exposició de
trastos a :

• El Molinot:
Zona de les
bústies
• Els pinetons –
Can Guitart:
pl.dels Caus

10:30 h
Esmorzar a la
zona de
bústies
d’El Molinot

11:00 h
Taller
d’Educació
Ambiental
de bosses
de mà
Animació
grup de
cultura
popular

* És necessita inscripció
mitjançant el formulari
per treure trastos,
esmorzar i taller.

TOLERÀNCIA ZERO AMB ELS MOBLES I ESTRIS VELLS ABANDONATS AL CARRER

© Comunicació Ajuntament de Terrassa

9 h a 18 h
Exposició de
trastos a :

Finalizadas las
obras de mejora
del talud de la
calle Can Mas
Finalizados los trabajos de reparación del talud de la calle Can Mas,
en el barrio de Les Martines. Las
obras han consistido en el saneamiento de los canales de desagüe
asegurando los desniveles y en la
eliminación de filtraciones, reasfaltando un tramo de la calle.
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Els llocs
públics
Els llocs públics com a extensió del
que són els carrers i places, porta
segles sota estudi. Són els anglesos
cap al segle XVI, seguits pels francesos un segle més tard, qui comencen a teoritzar sobre el concepte
d'espai públic. Un lloc que es considerava un espai 'problemàtic' que
ningú volia dissenyar. Era el negatiu
de les edificacions que manaven
jeràrquicament dintre de l'organigrama urbà.
L'evolució del concepte d'espai
públic, les seves interpretacions i
propostes han esdevingut motiu de
generació i planejament de les noves ciutats. A on podríem assegurar
que són igual d'importants que les
volumetries que envolten. A finals
del segle XX, una nova idea d'espai
públic esdevé motiu d'anàlisi. Altres
espais s'integren al concepte d'espai
públic. Nous conceptes de carrers,
edificis, privats o inclús públics s'integren 'naturalment' al lèxic de l'espai comú… Inclús s'ha arribat a plantejar l'espai de pública concurrència
com un 'no-lloc'. Terme inventat per
l'antropòleg francès Marc Augé, a
on explica que els 'no-llocs' no són
espais de trobada ni constitueixen
referències comunes a un grup. Estan produïts per la 'sobre-modernitat', un altre concepte del mateix
autor que parla de l'acceleració dels
factors constitutius de la modernitat
dels segles XVIII i XIX. Convenint-se
en un lloc a on no es viu, en el que un
individu accedeix amb una identificació o targeta de crèdit. Poden ser
una plaça, un centre comercial, un
aeroport... les noves maneres d'entendre l'espai públic.
Estem davant d'uns temps de canvis vertiginosos. No sabem com seran les ciutats del futur i no podem
dissenyar-les d'esquena al moment
tecnològic actual. Ni d'esquena a
la gent. Tenim per primera vegada
informació en temps real de com
utilitzem l'espai públic. Sabem exactament quanta gent va a un parc i
quant de temps s'hi queda. Sabem

quins carrers són els que tenen millor il·luminació, els que tenen millor
èxit comercial, a on hi ha més nens
gaudint d'allò que els agrada. Tenim
el 'big-data' de les ciutats. Inclús comencem a saber si les ciutats estan
ben condicionades tèrmica, acústica
i mediambientalment. Per primera
vegada a la història podem 'matematitzar' el nostre entorn. El tema
és com interpretem aquesta informació.

"Els espais públics
hauran de copiar l’efecte
tecnològic i adaptar-se.
Hauran de continuar
fent somriure als avis
que miren als néts. Uns
néts que faran coses
tradicionals i també de
noves."
Si els demano a vostès com seran
els telèfons mòbils d'aquí a 5 anys,
m'imagino que la majoria reconeixerà que no ho sap. Jo tampoc.
El que sí sabem dels mòbils futurs
és que seran versàtils donat que podran assumir programari que avui
no existeix. Demostrant que no hi ha
obsolescència programada almenys
quant a la idea que els genera com
a 'hardware'.

Doncs ara, absolutament tot està lligat. Les ciutats ja no seran entitats
que donin l'esquena a les dades. No
són camps d'assaig d'urbanistes i
arquitectes que pensen l'espai i les
edificacions sota paràmetres antics
(i per antics em refereixo als planejaments que tenen més de 5 anys).
Els espais públics hauran de copiar
l'efecte tecnològic i adaptar-se.
Hauran de continuar fent somriure
als avis que miren als néts. Uns néts
que faran coses tradicionals i també
de noves. Els nous espais públics
seran totalment adaptables a les
necessitats de la gent. Serviran a la
gent i les seves necessitats en temps
real. Els espais públics hauran de
continuar sumant a la nostra vida. El
que sí desitjo, i ara els parlo com a
arquitecte, és que els espais públics
siguin no tan sols espais reconfigurables i capaços d'assumir nous
programes, sinó que també siguin
espais de mínima petjada ecològica i generadors d'energies passives.
Voldria veure com es converteixen
en les noves bateries vitals de la ciutat. I podem començar per posar-hi
més arbres.

Jon Tugores
Arquitecte

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

Em pots trobar imprès a:
Seu:
C/ Galileu, 208
08224 Terrassa
www.totperterrassa.cat
info@totperterrassa.cat

www.totperterrassa.cat
TotperTrs
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FERRETERIA SEYCO
BAR LAS COLUMNAS
PERRUQUERIA GALATEA
BAR GAT NEGRE
UNANIME TRANSVERSAL
LA FABRICA
JOHNS TAPES
CENTRE COMERCIAL S.XX
TOT ROBA

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

info@totperterrassa.cat
Tot per Terrassa
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