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DIRECCIO DE SERVEIS Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 
PROGRAMA Relacions Europees i Internacionals  

 

CODI PROGRAMA 43901 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 99, 102, 104, 106 i 114  
 
 
Descripció del programa 
 
Servei tècnic especialitzat per aconseguir una dimensió representativa i un posicionament clar en 
organitzacions i institucions de caràcter territorial divers, ja sigui a la Unió Europea o en organismes i 
institucions internacionals, per tal de facilitar i consolidar el lideratge, la presa de decisions, i l’atracció de 
coneixement i de recursos cap a la ciutat. Així mateix, es tracta d’exercir influència en processos territorials i 
ciutadans, sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies urbanes, especialment la Nova 
Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària 
 

- Equip de Govern 
- Diferents àrees i Serveis Municipals 
- Organismes locals, supramunicipals, regionals, 
estatals i internacionals  
- Agents socioeconòmics 
- Ciutadania en general 
 

 
 
Objectius anuals 
 
� Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions 

de caràcter divers, ja sigui a la Unió Europea o en Organismes i Institucions Internacionals, per tal de 
facilitar el seu lideratge, la presa de decisions i l’atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat, i 
exercir influència en processos territorials i ciutadans sempre posicionats de manera coherent amb les 
estratègies globals. 

Els objectius anuals de 2018 s’han concretat en el treball permanent en els Fòrums i Working Groups de 
les xarxes EUROCITIES i CGLU durant tot l’exercici, xarxes que han estat un gran instrument per 
transmetre i difondre coneixements bidireccionalment, i un incentiu que ha facilitat la introducció 
d’innovació en les polítiques municipals d’acord al Pla de Mandat, especialment  en els àmbits dels 5 
Fòrums d’EUROCITIES en els quals participa Terrassa que són 

 

perspectiva 
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(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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- Cultura  
- Desenvolupament Econòmic 
- Medi Ambient 
- Societat del Coneixement.  
- I Mobilitat Afers Socials 
- I els Grups de Treball de Política de Cohesió, Agenda Urbana i Àrees Metropolitanes. 
- Pel que fa a la xarxa mundial d’autoritats locals –CGLU-, Terrassa ha continuat liderant el Grup de 

Treball de Ciutats Intermèdies. 
- Altres xarxes internacionals que han format part dels objectius anuals 2018 són la xarxa sectorial 

ACTE, de territoris industrials tèxtils, i la xarxa de Ciutats Creatives, en la seva especialitat film, de 
la UNESCO. 

 
 
� Col·laboracions bilaterals i en projectes europeus dins els diferents àmbits d’actuació municipal. 
� Accions de sensibilització europea com la 13ena. Edició del Curs d’Estiu sobre la Unió Europea. 
� Trobades internacionals a Terrassa com la conferència organitzada amb l’expert holandès Robbert 

Nesselart sobre “Branding Europe, Branding Terrassa” 
 
� Anàlisi i seguiment continuat del treball en les diferents xarxes, tant institucionals com sectorials, en les 

quals participa l’Ajuntament de Terrassa. Això ens ha permès incidir en les politiques públiques que se’n 
deriven amb altres organismes supramunicipals. 

 
� Promoció de diferents iniciatives dels serveis municipals en l’àmbit europeu i internacional, en concret 

de les Àrees de Territori i Sostenibilitat, Serveis Generals i Govern Obert, Drets Socials i Serveis a les 
Persones, Desenvolupament Econòmic i Cultura 

 
� Dinamització, potenciació i participació en organitzacions públiques d’interès estratègic local. 
 
� Treballs de seguiment i monitorització del Projecte d’Estratègia per a la internacionalització de Terrassa 

i el seu Sistema Urbà, i del Projecte de Creació i Construcció d’una Identitat Competitiva per a la 
projecció exterior de Terrassa 
 

 
Resultats Assolits 
 
• Presència i anàlisi de possibilitats d’actuació com a administració local en les oportunitats de participació 

que s’han derivat de les actuacions identificades. A destacar com a més rellevants els àmbits de la 
interseccionalitat, sostenibilitat i medi ambient, protecció civil, mobilitat sostenible, drets humans, 
mitjançant la Campanya “Cities4Europe”, joventut, polítiques de gènere, entre d’altres. 

 
• Hem desenvolupat un sistema de treball coherent vers l’acció europea i internacional sobre les 

possibilitats de participació en projectes que representin alhora recaptació de fons per a diferents serveis 
municipals. 

 
• Presència i participació com a Ajuntament i ciutat en institucions i organismes amb els quals hem de tenir 

una relació basada en la nostra estratègia. 
 
• Hem analitzat de forma continuada les possibilitats de participació i d’actuació com a administració local 

en les diferents xarxes internacionals, europees com EUROCITIES o mundials com UNESCO o CGLU. 
 
• Terrassa ha esdevingut seu de trobades de caràcter internacional, com la que es va fer al Vapor 

Universitari amb motiu de la celebració del Dia Internacional d’Europa a Terrassa, o la vinguda del 
Chairman del Working Group de Metropolitan Areas, Alfredo Corbalán, a la BCT, formant part de la 
programació d’activitats del Curs d’Estiu sobre la Unió Europea 2018, oferta a tota la ciutadania. 

 
• S’ha fet seguiment durant tot l’any de la diagnosi de Terrassa (i Sistema Urbà) en matèria 

d’Internacionalització local i de creació de marca, relacionant les 2 estratègies per a fer possible la seva 
implementació. 

554



 

Memòria objectius pressupostaris 2018  Programa 439 01 
   
 

  

 
• S’han aconseguit nous projectes europeus com, per exemple, el projecte VALUES (d’activitats 

innovadores d’integració social), el BRIDGE, de metodologies de reducció de la vulnerabilitat, tant 
individual com col·lectiva) o LOOK WIDE, que treballa en l’àmbit de la prevenció de violència de gènere. 

 
 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Com a valoració final, podem dir que el grau d’assoliment, d’acord amb els objectius anuals marcats per a 
l’any 2018 és molt satisfactori, ja que s’han aconseguit totes les fites programades per a l’exercici, en 
funció del pla de treball del servei i del pressupost disponible.  
S’ha aconseguit l’aprovació de nous projectes en convocatòries de programes per la Comissió Europea i 
per a l’obtenció de recursos de cofinançament i l’increment en el posicionament i visibilitat en 
organitzacions i xarxes amb les quals es participa. Així, el Servei ha dut a terme una intensa tasca de 
gestió i participació i seguiment, actuant com a consultoria estratègica interna de suport per als diferents 
serveis i àrees municipals, per tal de donar un referent comú coherent de ciutat i esdevenir motor de 
dinamització en la participació de projectes relacionats amb la projecció de la ciutat. 
 
Durant el 2018 s’ha començat a planificar alguna de les accions de les dues Estratègies, la 
d’Internacionalització de Terrassa i la de Marca de Ciutat. Concretament en l’àmbit de Cultura, Universitat, 
Salut, Esport, Audiovisual i Identitat. S’han assolit els objectius de comunicació del dos projectes i s’ha 
començat a preveure la configuració dels Grups de Treball que hauran de prioritzar les diferents 
actuacions a executar de cara al proper exercici 2019. 
 
 
 
 
Nombre d’institucions, xarxes, organismes i ciutats  amb els 
quals es col·labora, hi ha presència i s’interactua . 

20 organismes col·laboradors 
2 ciutats agermanades 
 

Nombre de polítiques estratègiques més rellevants d ’interès 
per als Governs Locals. 
 

4 polítiques estratègiques 
 

Nombre d’alertes amb propostes enviades per a la po ssible 
participació. 
 

35 propostes enviades 

Nombre d’assistències i intervencions realitzades. 
 

38 intervencions realitzades 
 

Nombre de projectes en els quals es participa. 
 

20 projectes 

Nombre de trobades en què la nostra ciutat aculli. 
 

2 trobades internacionals 

 
 
 
 
 
 
 

o Nombre previst d’institucions, xarxes, organismes i ciutats amb els quals s’hi 
col·labora, hi ha presència i s’interactua.: 15 

o Nombre estimat de polítiques estratègiques més rellevants d’interès per als Governs 
Locals: 3. 

o Nombre previst d’alertes amb propostes enviades per a la possible participació: 30 
o Nombre previst d’assistències i intervencions realitzades: 35. 
o Nombre previst de projectes en els quals es participa: 15 
o Nombre previst de trobades en què la nostra ciutat aculli: 2 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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• Impuls de l’acció internacional de Terrassa a través de la Fase I i Fase II del projecte de l’Estratègia 
d’Internacionalització. 

 
• Dotar Terrassa d’un marc de definició de polítiques públiques i de planificació en l’àmbit internacional que 

millorarà l’impacte de l’acció exterior promoguda des del municipi. 
 
 

 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 159.595,00 €                  243.198,53 €                       152,38%
Béns corrents i serveis 8.443,20 €                      8.439,44 €                           99,96%
Transfrències corrents 27.716,94 €                    27.520,00 €                         99,29%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 195.755,14 €                  279.157,97 €                       142,61%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 7.843,20 €                      2.500,00 €                           31,87%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 7.843,20 €                      2.500,00 €                           31,87%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 
PROGRAMA Despeses diverses dinamització treballs en xarxa  

 

CODI PROGRAMA 43902 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 99, 102, 104, 106 i 114  
 
 
 
Descripció del programa 
 
 
Servei tècnic especialitzat, que vol aconseguir una dimensió representativa i un posicionament clar en 
xarxes de caràcter europeu i mundial, per tal d’assumir un posicionament i lideratge intern i facilitar que la 
ciutat pugui participar en els processos de decisió de les polítiques europees i d’agenda interna. 
El programa té per objectiu posicionar Terrassa i la seva demarcació en l’àmbit internacional per facilitar 
l’accés de la corporació i de la ciutadania a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori i la 
seva àrea d’influència. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

 
Competència voluntària 

- Equip de Govern. 
- Ajuntament i empreses municipals. 
- Ciutadania en general. 
- Diferents àrees i Serveis Municipals. 
- Organismes locals, supramunicipals, regionals, 
estatals i internacionals . 
- Agents socioeconòmics. 

 
Objectius anuals 
 
L’objectiu anual per al 2018 és seguir treballant perquè Terrassa tingui una dimensió representativa i un 
posicionament clar en organitzacions i institucions de caràcter territorial divers, ja sigui a la Unió Europea o 
en Organismes i Institucions Internacionals, per tal de facilitar, el seu lideratge, la presa de decisions i 
l’atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir influència en processos territorials i ciutadans, 
sempre posicionats de manera coherent amb les estratègies globals, com ara la Nova Agenda Urbana, els 
temes de polítiques de cohesió i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que estan en procés 
d’implementació. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 
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participatiu 

(PP) 
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- - - 
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Actuacions realitzades 
 
� Fomentar el sentiment de pertinença i coneixement en la ciutadania de la realitat europea mitjançant les 

activitats de sensibilització com ara el Curs anual de la Unió Europea o les sessions de divulgació 
de la realitat comunitària 

 
 
Resultats Assolits 
 
• Sensibilització i comprensió del funcionament i de la realitat del marc europeu i internacional. Foment del 

coneixement de la realitat europea a través de les seves institucions per entendre l’impacte de les seves 
polítiques a nivell ciutadà, per exemple, en àmbits com el medi ambient –qualitat de l’aire-, mobilitat, 
drets socials, innovació, tecnologia, etc. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
• Segons indicadors del programa: 
 
 
 
Nombre d’accions realitzades al voltant de 
temes europeus ha estat 
 

11 esdeveniments en format concert,  
conferències, debats, concurs, formació i 
seminaris 

 
Nombre de participants 
 

520 assistents de totes les edats: estudiants, gent 
en actiu, jubilats/des; tots ells interessats en la 
realitat europea. 

 
Nombre d’accions de comunicació 
 

71 accions de comunicació (12 butlletins 
mensuals i 59 entrades al bloc de RRII), sense 
incloure la difusió quotidiana en xarxes, 
bàsicament en facebook i twitter. 

  
 
 
 
En funció als objectius anuals i analitzant les actuacions realitzades i el resultat assolit, segons els 
indicadors detallats, podem afirmar com a valoració final, que el grau d’assoliment dels objectius és molt 
satisfactori. El Servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat remarca el suport de 
l’Ajuntament de Terrassa a les activitats commemoratives de reflexió, sensibilització i presa de 
consciència pel que fa al fet de la ciutadania “europea”, sobretot per part del jovent, que forma part d’un 
col·lectiu de la societat que cada vegada hi participa més i assoleix el paper de veritable protagonista de 
la ciutadania europea.  
 
El Servei ha refermat el compliment dels objectius estratègics formulats al Pla de Mandat actual, tal i com es 
detalla en la Prioritat número 5 i els cinc compromisos, referenciats en l’inici d’aquesta fitxa.i que mostren la 
voluntat de la Corporació de reforçar el posicionament internacional de la ciutat.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
� Sessions de sensibilització sobre temes d’actualitat europea, molt especialment la Campanya 

“Cities4Europe” que s’ha realitzat durant tot l’any 2018.  
� Altres sessions de sensibilització detallades en la Memòria Anual. 
 
� Treball en xarxa, especialment Eurocities i CGLU, que permet participar en les agendes internacionals i 

promoure la cooperació entre ciutats, contribuint a l’abordatge de reptes globals des de l’àmbit local. 
 

 
Resultats Assolits 
 
• Visita de representants de Serveis de Relacions Internacionals dels ajuntaments de la demarcació de la 

província de Barcelona amb motiu de la jornada “La professionalització de l’activitat internacional dels 
ens locals”, celebrada  el passat novembre a Terrassa. La sessió de treball tenia l’objectiu de promoure 
un espai d’intercanvi horitzontal i de debat per tal de reflexionar conjuntament sobre la estructura 
institucional, el funcionament, l’organització externa i els recursos que ha de tenir una unitat responsable 
de gestionar les relacions internacionals d’un ens local. La Diputació de Barcelona va seleccionar com a 
Bona Pràctica el Servei de RRII de l’Ajuntament de Terrassa 

 
• Enfortiment del projecte europeu mitjançant una nova edició, la XIII, del Curs d’estiu sobre la Unió 

Europea. 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Valoració de totalment assolit en totes les activitats programades ja que, en funció dels objectius proposats, 
és a dir, els que el Servei es proposava aconseguir per al 2018 a partir de la implementació del que indica el 
Pla de Mandat, i de l’anàlisi de les propostes de la Memòria anterior, s’ha valorat en quin grau s’han assolit 
els objectius que s’havien previst inicialment i que han estat aconseguits en la seva totalitat. 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre d’accions realitzades al voltant de temes europeus. 
2. Nombre de participants. 
3. Nombre d’accions de comunicació. 

 
 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 

INDICADORS DEL PROGRAM A 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 7.000,00 €                      5.795,17 €                           82,79%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 7.000,00 €                      5.795,17 €                           82,79%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat 
PROGRAMA Projecció de la Ciutat  

 

CODI PROGRAMA 49206 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
 

Compromís 114  
 
 
Descripció del programa 
 
Elaborar un instrument operatiu al servei de la ciutat i dels actors culturals, socioeconòmics, etc. del nostre 
territori (concretament Cecot, Cambra de Comerç, UPC, etc.) Es tracta de reforçar la internacionalització i de 
millorar l’impacte de l’acció exterior de la ciutat, tot elaborant un pla estratègic de creació i construcció d’una 
identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa. 
 
Terrassa ha de tenir una dimensió representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions 
internacionals. La finalitat és atraure coneixement i recursos cap a la ciutat, i exercir influència en processos 
territorials i ciutadans, tot projectant la ciutat i el seu territori a l’exterior, enfortint alhora la seva capitalitat. 
 
La construcció i projecció exterior d’una identitat competitiva i una imatge forta i atractiva per a Terrassa 
ajudarà la ciutat a competir en un entorn cada vegada més global i competitiu, fent la ciutat més atractiva i 
rellevant, posant en valor els principals actius i avantatges competitius locals, i identificant les iniciatives més 
importants que la ciutat està duent a terme, així com reforçant l’orgull de pertinença de tota la ciutadania. 
 
La creació i construcció d’un pla estratègic d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa 
és un procés de reflexió estratègica amb la implicació dels actors clau, mitjançant un procés inclusiu i 
transversal, de govern compartit. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

 
Competència voluntària 
 

- Equip de Govern 
- Ajuntament en el seu conjunt 
- Agents socioeconòmics 
- Persones i col·lectius de l’àmbit del turisme, el 
comerç, l’economia i la inversió, el talent, els 
esports, la cultura, etc. 
- Ciutadania en general. 
-Organismes i institucions locals, supramunicipals, 
regionals, estatals i internacionals  
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Objectius anuals 
 
� Dins l’àmbit de les Relacions Europees i Internacions i projecció de la Ciutat, i sent conscient de la 

importància que la marca i la projecció exterior de la ciutat tenen en el desenvolupament i la 
competitivitat, s’han definit una sèrie d’objectius, d’acord amb el Pla de Mandat, en relació a la Marca i la 
Projecció de la Ciutat. 
Els objectius són  
� Aconseguir posicionament de Terrassa a nivell internacional a través de la identificació de les 

fortaleses de la ciutat. 
� Construir una reputació, un relat de futur amb capacitat d’atracció. 

Per aconseguir, més enllà del curt termini, és a dir, dels objectius anuals concrets: 
� Atraure visitants 
� Captar inversions 

 
 
Actuacions realitzades 
 

 
� Fer projecció de la ciutat per aconseguir una dimensió representativa i millorar la capacitat d’atracció de 

visitants, de noves oportunitats i de nova activitat econòmica, mitjançant els grups de treball realitzats  el 
19 de febrer amb la participació de 32 persones. 

 
� Facilitar l’atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat a l’hora de poder exercir influència en 

processos territorials i ciutadans. 
 
� Presentació i primeres passes per a la implementació de l’Estratègia de Marca de Ciutat. City Branding 

and Màrqueting dins del procés de configuració del grup impulsor d’aquesta estratègia. 
 
� Celebració el 22 de novembre al Vapor Universitari d’una Jornada d’Ambaixadors/es de Terrassa, en el 

marc de l’actuació de l’Estratègia per reforçar la implicació dels agents locals i la ciutadania en la 
implementació del Pla d’Internacionalització de Terrassa. Com a agents locals van participar el CST, 
l’EUNCET Business School, Diputació de Barcelona –per la seva relació amb la ciutat- Club Ègara, 
Escola Municipal de Disseny i Arts Aplicades, IESE, etc. 
 

 
Resultats Assolits 
 
• Seguiment del document operatiu de l’Estratègia de Marca de Ciutat. City Branding and Marketing. 

L’estratègia de creació i construcció d’una identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa ha 
tingut com a objectiu fer una diagnosi estratègica de la ciutat, i determinar els factors clau, les línies 
estratègiques bàsiques per a la creació i construcció d’una identitat competitiva terrassenca. S’ha 
elaborat un pla d’acció específic per als primers dos anys i s’ha definit un model operatiu a nivell de 
gestió i coordinació per a la construcció de la identitat i la imatge de Terrassa i la seva projecció exterior. 

• La jornada d’ambaixadors, amb una vintena de participants, va ser la primera actuació del que serà el 
programa d’ambaixadors/res de marca de la ciutat de Terrassa, en el marc de les estratègies que s’estan 
portant a terme des dels Servei de Relacions Internacionals. El resultat assolit va ser la identificació dels 
aspectes metodològics del disseny i desenvolupament d’aquest programa, amb la coparticipació 
d’institucions i organismes rellevants de Terrassa 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
La valoració del grau d’assoliment dels objectius 2018 ha estat molt positiva, ja que s’han assolit els 
resultats esperats pel que fa a l’obtenció i la definició de l’estratègia, l’obtenció de la marca i de la definició i 
l’obtenció dels valors diferencials d’aquesta marca per als diferents públics objectius del projecte d’Identitat 
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Competitiva de Terrassa. En aquest sentit, el Servei Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la 
Ciutat ha aconseguit nous àmbits d’intervenció i noves activitats en el marc de les iniciatives de “Projecció 
de la Ciutat”. Així mateix, s’ha mantingut el lideratge del Grup de Treball de “Ciutats intermèdies” de la Xarxa 
Mundial CGLU, i les activitats de la VicePresidència del Grup de Treball de City Branding de la xarxa 
europea EUROCITIES. 
 
Per tot plegat, el Servei ha treballat activament, tal i com ho acredita la Memòria detallada d’activitats 2018, 
en l’execució dels objectius estratègics formulats al Pla de Mandat actual i en la voluntat de la corporació de 
reforçar el posicionament internacional i la projecció exterior de la ciutat. Atenent a aquestes directrius de  
reforçar el posicionament internacional de Terrassa, s’ha estat treballant durant 2018 en les primeres fases 
d’un gran projecte per a la ciutat: l’Estratègia de Creació d’una Identitat Competitiva per a la Projecció 
Exterior de Terrassa” 
 
 
 
 
Indicadors de resultat de si s’ha aconseguit o no l’Estratègia de creació i construcció d’una 
identitat competitiva per a la projecció exterior de Terrassa. 
 

o Durant 2018 s’ha anat fent les presentacions pertinents del document final de 
l’Estratègia; en concret, dels seus diferents àmbits per tal d’assegurar la seva 
continuïtat i seguiment. En concret, s’ha fet la presentació a l’equip de govern, als 
Grups Municipals i una roda de premsa perquè els mitjans ho puguin fer arribar a 
la ciutadania.                              

o Per al període 2018-2019, caldrà anar treballant les diferents accions i actuacions 
proposades per a la consecució dels objectius del projecte, que formen part 
d’aquest programa, d’acord amb les directrius polítiques i del Grup Motor de 
l’àmbit de Marca de Ciutat. 

 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis 5.800,00 €                      5.800,00 €                           100,00%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 5.800,00 €                      5.800,00 €                           100,00%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 2.800,00 €                      7.000,00 €                           250,00%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 2.800,00 €                      7.000,00 €                           250,00%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Cultura 

PROGRAMA  Administració General de Cultura 

 

CODI PROGRAMA  33001 ANY 2018 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98 
 
 
 
Descripció del programa  
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
Competència pròpia  Ciutadania de Terrassa 
 
Objectius anuals  
 
� Establir les directrius i accions per garantir el correcte funcionament del servei. 
 
� Establir directrius per a l’execució de programes d’actuació. 
 
� Coordinar les actuacions del Servei de Cultura amb la resta de Serveis de l’àrea 5. 
 
� Coordinar les accions del Servei amb els plans generals de l’organització. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Projecte Ciutats Pilots de la Cultura 

 
� Reglament del Consell Municipal de Cultura 

 
� Constitució del Consell de Cultura 
 
� Redacció i aprovació del Pla de Biblioteques 
 
� Recuperació del Projecte Casa de la Música 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Consolidació del Festival TNT a nivell nacional i internacional i Elixir a nivell local. 
 

� Coordinació amb el Servei de Turisme per millorar les accions de promoció de la ciutat. 
 

� Coordinació amb el Servei de Joventut pel projecte “Terrassa Oasi” de promoció educativa de les arts 
visuals, “Bauman Lab” de foment de la creació artística i “Bucs Bauman” de promoció de grups locals i 
músics emergents, així com pel les accions previstes en el Pla de Joventut. 
 

� Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere per a la implementació d’actuacions de prevenció de 
violència i garantir d’implementació de politiques d’igualtat en l’àmbit de la cultura. 
 

� Coordinació amb el Servei de Capacitats diverses per a la redacció del decàleg “ La Cultura trenca 
barreres”. 
 

� Treball transversal amb el Servei d’Innovació pel projecte “Premis Muncunill a la Innovació Cultural”. 
 

� Candidatura per a la inclusió de la Seu d’Ègara a la llista de Patrimoni Mundial- D’UNESCO. 
 

� Manteniment de tots els projectes culturals de ciutat amb suport o participació municipal. 
 
� Videomapatge de la  Seu d’Egara, espectacle divulgatiu del contingut històric i del valor universal de les 

pintures. 
 

 
Resultats Assolits  

 
Els projectes llistats han assolit els objectius previstos amb un grau molt satisfactori en cada una de les 
accions hem assolit: 
 
 

• Projecte Ciutats Pilots de la Cultura 
 

El projecte Ciutat Pilots es troba en la seva fase final, actualment s’està redactant l’informe final. Enguany 
s’ha realitzat la trobada de ciutats pilots a Terrassa amb un grau de sorpresa altíssim i molt satisfactori per 
totes les ciutats assistents . 

 
• Reglament del Consell Municipal de Cultura 

 
Es va aprovar el nou reglament del Consell amb el consens dels grups municipals satisfactori. El consell 
avança la participació en camps pocs habituals i estem en fase de contemplar la seva agilitat i bon 
funcionament. 
 
 

 
• Constitució del Consell de Cultura 

 
S’han constituït totes les taules de treball que han nomenat els representants al Plenari. Actualment s’estan 
treballant temes singulars i identificant les necessitats del Consell així com la redacció del seu pla de treball. 

 
 

• Redacció i aprovació del Pla de Biblioteques 
 
El Pla director de Biblioteques està aprovat pel Ple un cop redactat i consensuat amb la Diputació de 
Barcelona. Actualment estem gestionant la primera de les accions consistent a la instal·lació de la Radio 
Freqüència per l'autoprotecció. 

 
• Recuperació del Projecte Casa de la Música 
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L’any 2017 es va recuperar per la ciutat de Terrassa el projecte Casa de la Musica, durant el 2018 s’ha 
desenvolupat integra i satisfactòriament. Actualment estem dissenyant les accions a realitzar per 
implementar un projecte de les Cases de la Música en l’àmbit de la secundària. 

 
• Consolidació del Festival TNT a nivell nacional i internacional i Elixir a nivell local. 

 
Els dos festivals d’Arts Escèniques estan consolidats i amb una excel·lent posició internacional si ens 
referim al TNT ha participar en diverses delegacions internacionals amb molt bona acceptació i estem 
valorant entrar en un projecte de coproducció europeu. En el marc de l’escena nacional en el cas de l’Elixir 
s’ha posicionat com un dels festivals de poesia amb una mirada més innovadora i radical. 
 

 
• Coordinació amb el Servei de Turisme per millorar les accions de promoció de la ciutat  

 
Els objectius assolits en aquesta edició es centren a millorar l’experiència de visita a la Casa Alegre durant 
la Fira Modernista i l’increment actiu de la promoció de la Seu d’Ègara. En tractar-se d’un programa de 
coordinació es treballa de manera continuada. 
 

 
• Coordinació amb el Servei de Joventut pel projecte “Terrassa Oasi” de promoció educativa 

de les arts visuals, “Bauman Lab” de foment de la creació artística i “Bucs Bauman” de 
promoció de grups locals i músics emergents, així com pel les accions previstes en el Pla de 
Joventut. 

 
Els objectius plantejats per aquest any en el marc del Projecte Terra Oasi es centren a consolidar l’edició 
ampliant a més centres i implicant al servei de Participació Ciutadana ( Estructura Territorial). Hem assolits 
els objectius amb divers grau, El programa es manté i es nombre d'instituts interessats també. El servei dels 
companys d’estructura territorial donen suport als creadors però no participen econòmicament en el 
projecte. 

 
• Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere per a la implementació d’actuacions de 

prevenció de violència i garantir d’implementació de politiques d’igualtat en l’àmbit de la 
cultura. 
 

La Coordinació amb el Servei de Politiques de Gènere ha estat molt positiva, en el marc del projecte Ciutats 
Pilot s’han dissenyat algunes actuacions pioneres per implicar en la promoció dels valors antipatriarcals a 
les entitats cuturals a fi de consolidar una nova mirada de gènere. L’objectiu de redacció del protocol pel 
compromís amb el decàleg contra la violència masclista s’ha assolit totalment.  
 
 

• Coordinació amb el Servei de Capacitats diverses per a la redacció del decàleg “ La Cultura 
trenca barreres” 
 

Es va crear un grup de treball per redactar un decàleg que amb el nom de: «La cultura trenca barreres» 
estem difonen per ampliar la participació i la consciència de tots els sectors cultural en relació a la població 
amb capacitats diverses. 

 
• Treball transversal amb el Servei d’Innovació pel projecte “Premis Muncunill a la Innovació 

Cultural” 
Assolit al 100 els guardons han inclòs per segona vegada la modalitat «Innovació Cultural» i el treball ha 
estat fluid per a la realització dels guardons a dos equipaments culturals com són el Teatre Principal i la 
Sala Muncunill. 

 
• Candidatura per a la inclusió de la Seu d’Ègara a la llista de Patrimoni Mundial- D’UNESCO 
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S’ha assolit al 100% la primera part, estem registrat a la Llista Indicativa cap a la declaració com a Patrimoni 
de la Humanitat. 
 

 
• Videomapatge de la  Seu d’Ègara, espectacle divulgatiu del contingut històric i del valor 

universal de les pintures. 
Es va finalitzar i projectar el videomapatge i ha estat un èxit de públic i de satisfacció del contingut. 
Finalment es va fer coincidir amb la celebració de la inclusió a la llista indicativa i la visita de l'ambaixador de 
l’estat espanyol davant la UNESCO 
 
 

• Manteniment de tots els projectes culturals de ciutat amb suport o participació municipal. 
 
Hem participat finançant un centenar de projectes de promoció i iniciativa social en l’àmbit de la cultura, hem 
pogut mantenir la concertació de campanyes del calendari festiu. L’assoliment ha estat al 100% i molt 
satisfactori. Cal contemplar però el fet que les peticions incrementen any rere any a mida que l’activitat es va 
consolidant i assolint èxit de participació. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Com hem anat detallant acció per acció el grau d’assoliment el podem situar entre el 90 i el 100% 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 
 

 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Paritat en les contractacions. 
� Redacció de l’ordenança. 
� Participació en la definició de mesures i el decàleg contra la violència masclista. 
 
 
Resultats Assolits  
 
• Increment de la contractació de dones en l'àmbit de la música del teatre i de les arts visual. 
• Posar en valor el paper de les dones a principis de segle( exposició temporal del Museu) i durant la 

guerra civil i la lluita antifranquista ( Arxiu). 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
 
La valoració és molt satisfactòria, hem obtingut un resultats únics. Del 100% malgrat el treball és un 
continu per tal d’assolir un canvi de mentalitat a nivell general. 
 
 

Classificació del programa   
Objectius anuals   

  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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 TRUCADES PER TEMES HOMES DONES 

Venda entrades  1 0 
Consultes Activitats/Programes  257 532 
Museus, monuments, carrers, mapes…  14 28 
Exposicions 3 3 
Convenis/Contractes 5 1 
Subvencions 16 17 
Pressupostos 0 0 
Sol.licitud/consulta utilització equipaments 69 164 
Visites reunions 0 0 
Consultes sobre entitats/associacions 6 15 
Consultes sobre festes i fires 24 28 
Consultes sobre premis i concursos 2 5 
Consultes RRHH 0 0 
Consultes facturació/rebuts  0 1 
Comunicació i difusió 1 4 
Consultes Ajuntament  647 550 
Directe Servei 3069 2368 
Consultes Escoles 1 0 
Preinscripció/matriculació EEBB 0 0 
Preinscripció/matriculació Primària/Secund  0 0 
Preinscripció/matriculació EEMM/CFA 0 0 
Matrícula Oberta 0 0 
Queixes i Reclamacions 0 2 
Puntxarxa 0 0 

TOTAL  4115 3718 
RECEPCIÓ     
Venda entrades  674 1465 
Consultes Activitats/Programes  1128 2041 
Museus, monuments, carrers, mapes…  383 974 
Exposicions 739 838 
Convenis/Contractes 12 6 
Subvencions 16 651 
Pressupostos 2 357 
Sol.licitud/consulta utilització equipaments 60 397 
Visites reunions 571 267 
Consultes sobre entitats/associacions 67 33 
Consultes sobre festes i fires 135 163 
Consultes sobre premis i concursos 21 18 
Consultes RRHH 3 2 
Consultes facturació/rebuts  9 3 
Comunicació i difusió 4 0 
Consultes Ajuntament  31 36 
Directe Servei 9 3 
Consultes Escoles 1 0 
Preinscripció/matriculació EEBB 0 0 
Preinscripció/matriculació Primària/Secund  0 0 
Preinscripció/matriculació EEMM/CFA 0 0 
Matrícula Oberta 0 0 
Queixes i Reclamacions 3 4 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa ex ecutada % d'execució
Personal 325.746,00 €               330.337,41 €                    101,41%
Béns corrents i serveis 43.129,95 €                 40.117,93 €                      93,02%
Transferències corrents 52.100,00 €                 47.100,00 €                      90,40%
Inversions -  €                           -  €                               
Transferències de capital -  €                           -  €                               
TOTAL...................... 420.975,95 €               417.555,34 €                    99,19%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés exe cutat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                           -  €                               
Transferències corrents -  €                           -  €                               
Ingressos patrimonials -  €                           -  €                               
Transferències de capital -  €                           -  €                               
 -  €                           -  €                               
TOTAL...................... -  €                           -  €                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Biblioteques  
 

PROGRAMA  Biblioteques i lectura 
 

 

CODI PROGRAMA  33211 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
 
Prioritat  

 
5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 
universitària i turística de Terrassa 

 
Compromís  

 
98 i 100 

 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa inclou totes les despeses de manteniment de les sis biblioteques públiques que configuren la 
Xarxa de la ciutat, així com les despeses de totes les activitats de promoció de la lectura, l’escriptura i la 
literatura i altres llenguatges narratius com l’audiovisual. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia 
Personal de les biblioteques, usuaris/àries 
assistents a les biblioteques, entitats i ciutadania 
en general 

 
Objectius anuals  

 
Línia estratègica 1. Organització i gestió de la bc t xarxa.  

 
Redefinir l’estructura del model organitzatiu per adequar-la als nous usos i tendències de servei, tenint en 
compte les indicacions de l’Ajuntament  i les directrius tècniques de la Diputació de Barcelona. 
 
Objectius estratègics i específics:  

 
1.1. Millorar els canals de difusió, comunicació i avalu ació de processos interns  
Objectius específics: 
1.1.1. Unificar els grups de treball de xarxes socials i comunicació 
1.1.2. Adaptar-nos a la nova imatge corporativa de l’Ajuntament 
1.1.3. Redactar el pla de comunicació de la bct xarxa 
1.1.4. Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del projecte “Nascuts per 
llegir” 
1.1.5 Establir un sistema d’avaluació periòdica del Servei d'Informació. 
 
1.2. Enfortir i definir els nous perfils profession als  
Objectius específics: 
1.2.1. Dissenyar els nous perfils professionals en base al nou pla de biblioteques 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

X X X 
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1.3. Millorar i adequar els equipaments bibliotecar is i les infraestructures de les biblioteques.  
Objectius específics: 
1.3.1. Estudiar els diferents emplaçaments per ubicar la nova biblioteca del districte 5.  
1.3.2. Corregir les mesures detectades per prevenció de riscos laborals en els edificis de les biblioteques 
1.3.3. Enllestir el document d’emergències “Què fer quan” de cada biblioteca. 
1.3.4. Adquirir equipament necessari per garantir servei a la bct xarxa:  fotocopiadora multi funció municipal 
connectada a la xarxa de l’Ajuntament, un projector per la bct xarxa 
 
 
Línia estratègica 2. Consum cultural  

 
La cultura ha d’interpel·lar i activar el sentit crític, ha de formar ciutadania autònoma i  
potenciar la seva participació en les diverses manifestacions que s’esdevinguin a la ciutat. 

 
Objectius estratègics i específics:  
 
2.1. Treballar conjuntament amb agents culturals i socials de la ciutat i participar en projectes 
municipals.  
2.1.1.Iniciar el projecte “Aula de cinema” treballant conjunt amb ESCAC i Parc Audiovisual per encabir-ho al 
marc de Terrassa com a ciutat UNESCO Ciutat de Cinema.  
2.1.2. Col·laboracions amb el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET). 
 
2.2. Afavorir el consum cultural, incidint en el fo ment de la lectura  
2.2.1. Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les biblioteques. Ens posem com a 
objectiu realitzar el darrer trimestre de l'any  una activitat del projecte per biblioteca. 
 
2.3. Promoure la col·lecció de la bct xarxa.  
2.3.1 Presentar a Cultura l’actualització de la Política de Col·lecció. 
2.3.2 Divulgar les especialitzacions de la bct xarxa. 
2.3.3. Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del NPL. 
 
 
Línia estratègica 3: Creació i experimentació  
 
Promoure la creació i difusió del coneixement a través de la participació comunitària, de manera que la 
biblioteca esdevingui un motor d’innovació.  
 
Objectius estratègics i específics:  
 
3.1 Potenciar i compartir la creativitat i el conei xement de les persones.  
3.1.1 Formar part del grup de treball XBM del projecte “Univers Internet” i dur a terme tres tallers 
d’experimentació a la bct xarxa. 
 
3.2 Garantir que els professionals que treballen a les biblioteques tinguin les habilitats i els 
coneixements necessaris.  
3.2.1 Dur a terme un mínim de dues formacions al personal de les biblioteques per adaptar-se a les noves 
dinàmiques. 
 
3.3 Crear espais flexibles adaptats a les noves dinàmiq ues.  
3.3.1 Fer ús de l’eina Kahoot gratuïta d’Internet per dinamitzar visites i activitats diverses a les biblioteques. 
 

Línia estratègica 4:  Entorn digital  
 
Innovar, desenvolupar i implementar nous projectes tecnològics i digitals per a potenciar-ne l’ús i garantir 
l’accés a la informació, tot adaptant-nos a les noves necessitats.  
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Objectius estratègics i específics:  
 
4.1 Adaptar els serveis a la nova realitat digital  
4.1.1. Revisar el guió de les videoentrevistes amb els autors per tal de fer-les més personalitzades. 
4.1.2. Replantejament del blog durant el 2018. 
4.1.3 Implementar les inscripcions a les activitats per via electrònica. 
 
4.2 Garantir la inclusió digital  a través de programes  de formació  
4.2.1 Dissenyar un projecte de formació en quant a continguts, a un nivell bàsic i inicial a través de sessions 
monogràfiques. El programa s’anomenarà “Baixa del núvol”, que vol ser una continuïtat de l’antic “Posa’t les 
piles”. 
4.2.2 Preparar l’argumentari per proposar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que destinin a una biblioteca la 
figura d'una persona mediadora al servei de la ciutadania per als tràmits amb l'administració pública a cada 
biblioteca. 

 
4.3 Fer accessible el fons a través de ginys i platafor mes digitals.  
4.3.1 Fer possible consultar la premsa en format digital a través de tauletes. 
4.3.2. Difondre el fons de la col·lecció local. 
4.3.3 Dur a terme sessions formatives i informatives dels diferents recursos que ofereixen les biblioteques 
per accedir al fons i al serveis relacionats. 
 
 
Línia estratègica 5: Participació comunitària  
 
Promoure la participació ciutadana i el treball transversal amb els agents del territori, establint sinèrgies de 
col·laboració implicant-nos en la realitat social més propera.    
 
Objectius estratègics i específics:  
 
5.1 Incloure col·lectius amb risc d’exclusió social  
5.1.1 Col·laborar amb el grup Arllibre per posar en marxa un servei de llibres i lectura a l’Hospital de 
Terrassa, al departament de salut mental. 
 
5.2 Cercar més cooperació i col·laboració per ampli ar el paper de la biblioteca dins i fora de la 
institució.  
5.2.1 Revisió de les visites escolars d'infantil i primària. 
 
5.3 Facilitar la participació a les activitats de d inamització de la lectura a través d'Internet  (obj ectiu 
transversal entre participació, lectura, digitalitz ació)  
5.3.1 Fer prova pilot de retransmissió via internet en temps real i /o en diferit d’una activitat de dinamització 
lectora. 
 
 
Actuacions realitzades i resultats  
 
Fitxes de seguiment i control dels objectius especí fics del Pla d'acció 2018  
 
Línia estratègica 1. Organització i gestió de la bc t xarxa.  

 
Redefinir l’estructura del model organitzatiu per adequar-la als nous usos i tendències de servei, tenint en 
compte les indicacions de l’Ajuntament  i les directrius tècniques de la Diputació de Barcelona. 
 
Objectius estratègics:  

 
1.2. Millorar els canals de difusió, comunicació i avalu ació de processos interns  
Objectius específics: 
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1.2.1. Unificar els grups de treball de xarxes socials i comunicació 
 

Objectiu 
específic  

 
Unificar els grups de treball de xarxes socials i comunicació 

Accions i 
destinataris  

bct xarxes 
bd2 xarxes i comunicació. Coordina grup xarxes  
bct comunicació 
bd6 xarxes i comunicació 
bd4 comunicació 
bd4 xarxes 
bd3 xarxes i comunicació 
bd5 comunicació. Coordina grup comunicació 
bd5 xarxes 
bct xarxa – xarxes i comunicació 

Indicadors  
Convocatòries de reunions: 25 de gener, 22 de març, 31 de maig, 20 de 
setembre i 29 de novembre. 

Calendari  
Acord reunió del grup de comunicació del 31 de maig de 2018. 

Espai  Sala reunions bct 

Recursos  
Correu electrònic, xarxes socials, actes de reunions. 

Avaluació  

Assolit. 
El dia 31 de maig va quedar integrat el grup de xarxes socials al de 
comunicació. Els membres assistents de cada biblioteca són els que ja 
pertanyien al grup de comunicació.  
 
Es posen en còpia a les convocatòries i a les actes de reunions els membres 
que eren exclusivament de xarxes socials. 
 
A les convocatòries de reunions hi ha un punt fix que són les estadístiques de 
les diferents xarxes socials i les faciliten els responsables de cada xarxa.  
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1.1.2 Adaptar-nos a la nova imatge corporativa de l’Ajuntament 
 

Objectiu 
específic  

 
Adaptar-nos a la nova imatge corporativa de l’Ajuntament 

 

Accions i 
destinataris  

Grup comunicació. 
− Revisar la proposta que ens va enviar el departament de comunicació 

- febrer 
− Fer les esmenes i propostes adaptades als productes de difusió de la 

bct xarxa  - enviat 15 de març 
− Dos correus més enviats a comunicació el mes d'octubre i novembre. 

Indicadors  
Haver aplicat, almenys, a últim trimestre de l’any, la imatge als cartells 

Calendari  
Desembre 2018 

Avaluació  

No s'ha pogut aplicar perquè el departament de comunicació de l'Ajuntament 
no va respondre les propostes de modificació que va enviar el grup de treball 
de comunicació de la bct xarxa. Per altra banda, els fitxers que ens van facilitar 
eren en pdf i no són editables.  

Observacions  
Aplicarem el format dels cartells a febrer de 2019 

 
 

1.1.2 Redactar el pla de comunicació de la bct xarxa 
 

Objectiu 
específic  

 
Redactar el pla de comunicació de la bct xarxa 
 

Accions i 
destinataris  

Plantejar estructura i els eixos bàsics del nou Pla de comunicació de la bct 

xarxa per a la reunió del 20 de setembre. 

 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Grup comunicació i xarxes. 

Observacions  
No assolit. 

 
 

1.1.3 Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del projecte “Nascuts per 
llegir” 

 

Objectiu 
específic  

 
Renovar el material de difusió i actualitzar la bibliografia de les receptes del 
projecte “Nascuts per llegir” 

 

Accions i 
destinataris  

Famílies inscrites al projecte Nascuts per Llegir 

Indicadors  
Si està actualitzat o no. 

Calendari  
Desembre 2018 

Observacions  
Bibliografia actualitzada. Assolit a desembre de 2018. Es repartiran els 
materials a les famílies que s'apuntin al projecte a partir de gener de 2019.  
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1.1.5 Establir un sistema d’avaluació periòdica del Servei d'Informació. 
 

Objectiu 
específic  

 
Establir un sistema d’avaluació periòdica del Servei d'Informació. 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Grup Servei Informació 

Observacions  
Es trasllada l’objectiu a 2019 

 
 
1.2. Enfortir i definir els nous perfils profession als  
Objectius específics: 
 
1.2.1. Dissenyar els nous perfils professionals en base al nou pla de biblioteques 
 

Objectiu 
específic  

 
Dissenyar els nous perfils professionals en base al nou pla de biblioteques. 

Observacions  

Segons el “Pla municipal del servei bibliotecari 2018 – 2025 de Terrassa”, 
aprovat en el Ple de l'Ajuntament el dia 22 de febrer de 2018, consta: 
 
Partint de la realitat actual cal definir els diferents llocs de treball específics que 
contemplin les diverses responsabilitats dels conjunt de serveis o l’atenció als 
usuaris.  
- Servei d’informació i referència.  
- Serveis virtuals.  
- Dinamització cultural.  
- Serveis als infants i a les famílies i als centres educatius.  
- Serveis especials.  
- Servei de préstec i obtenció de documents 
- Dins d’aquest pla caldrà incorporar-hi un perfil de professional, community 
manager.  
- Col·lecció de la bct xarxa 
 

 
1.3. Millorar i adequar els equipaments bibliotecar is i les infraestructures de les biblioteques.  
 
Objectius específics: 
 
1.3.1. Estudiar els diferents emplaçaments per ubicar la nova biblioteca del districte 5.  
 

Objectiu 
específic  

 
Estudiar els diferents emplaçaments per ubicar la nova biblioteca del districte 
5. 

Accions i 
destinataris  

Demanar espais disponibles per ser urbanitzats i poder construir equipaments, 
al servei de Planificació de projectes urbanístics de l’Ajuntament de Terrassa. 
En proposen tres. 
Anar a visitar els espais amb la directora de l’àrea, la directora de cultura, el 
director de la bd5 i la directora de la bct xarxa. 
No ens n’agrada cap i proposem ubicar la futura bd5 al Parc de les Nacions 
Unides. Caldrà canviar la catalogació del sòl al POUM ja que és zona verda. 
Es mostren els espais a Gerència de Serveis de biblioteques de la Diputació 
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de Barcelona i estan d’acord amb la ubicació del Parc de les Nacions Unides 
El proper pas serà mostrar les possibles ubicacions al veïnat i entitats del 
districte. 

Indicadors  

Nombre de visites i passos fets per avançar en la ubicació de la biblioteca. 3 
visites i 2 reunions amb Diputació i Urbanisme de l'Ajuntament 
 

Espai  

Ubicació Parc de les Nacions Unides  

Ubicació c. Jocs Olímpics-Pl. Can Roca  

Ubicació c. Ferran Casablancas  

Ubicació Av. Parlament  

Recursos  
Fotografies, plànols, Pla municipal del servei bibliotecari 2018 – 2025 de 
Terrassa 

 
 
1.3.2. Corregir les mesures detectades per prevenció de riscos laborals en els edificis de les biblioteques 
 

Objectiu 
específic  

 
Corregir les mesures detectades per prevenció de riscos laborals en els edificis 
de les biblioteques 

Accions i 
destinataris  

Revisions, propostes de correcció i dur a terme les mesures proposades. Els 
edificis de les biblioteques. 

Indicadors  
Les visites. Revisions fetes. Mesures corregides. 

Calendari  
Al llarg de 2018. 

Espai  Cada biblioteca 

Recursos  

Materials econòmics, material. RRHH participació de Patrimoni, brigada, 
responsable manteniment bct xarxa, responsable manteniment de cada 
biblioteca, directora de cada biblioteca. 

Avaluació  
Línies de vida bd2, bd4. 

Observacions  

- Bd2, bd3 i bd5: Es va fer visita i es van proposar les mesures de correcció. 
Totes corregides. 

- Bd4, es va fer visita i es van proposar les mesures de correcció. Es van 
corregir algunes i queda pendent posar una barana al balcó interior. 

- Bd6, es va fer visita i es van proposar les mesures de correcció. Es van 
corregir i queda pendent les línies de vida. 

- Bct, es va fer la visita i es van proposar les mesures. Cal corregir la 
majoria de les deficiències detectades a 2019. 

 
 
1.3.3. Enllestir el document d’emergències “Què fer quan” de cada biblioteca. 
 

Objectiu 
específic  

 
Enllestir el document d’emergències “Què fer quan” de cada biblioteca. 

Accions i 
destinataris  

Redactar el document per tal que sigui accessible per a tot el personal de cada 
biblioteca 
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Responsables  
Grup treball manteniment. 

Indicadors  
Si cada biblioteca té el document redactat i accessible a tota la resta de 
personal. 

Calendari  
Juny 2019 

Recursos  
Dossier per cada biblioteca. 

Avaluació  
Assolit. 

 
1.3.4. Adquirir equipament necessari per garantir servei a la bct xarxa:  fotocopiadora multi funció municipal 
connectada a la xarxa de l’Ajuntament, un projector per la bct xarxa 
 

Objectiu 
específic  

 
Adquirir equipament necessari per garantir servei a la bct xarxa:  fotocopiadora 
multi funció municipal connectada a la xarxa de l’Ajuntament, un projector per 
la bct xarxa. 

Avaluació  
Passos fets al llarg de 2018 amb Sistemes Informàtics. El mes de novembre 
s’obté resposta positiva. 

Observacions  
S’instal·la a febrer de 2019 

 
 
Línia estratègica 2. Consum cultural  

 
La cultura ha d’interpel·lar i activar el sentit crític, ha de formar ciutadania autònoma i  
potenciar la seva participació en les diverses manifestacions que s’esdevinguin a la ciutat. 

 
Objectius estratègics:  
 
2.1. Treballar conjuntament amb agents culturals i socials de la ciutat i participar en projectes 
municipals.  
 
2.1.1.Iniciar el projecte “Aula de cinema” treballant conjunt amb ESCAC i Parc Audiovisual per encabir-ho al 
marc de Terrassa com a ciutat UNESCO Ciutat de Cinema.  
 

Objectiu 
específic  

Iniciar el projecte “Aula de cinema” treballant conjunt amb ESCAC i Parc 
Audiovisual per encabir-ho al marc de Terrassa com a ciutat UNESCO Ciutat 
de Cinema 

Accions i 
destinataris  

Crear el cicle “Biblioteques, cinema.. acció! 
Col·laborar amb ESCAC, Parc Audiovisual i altres agents de la ciutat. 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

ESCAC, Parc Audiovisual, ESMUT, British Council, Federació Catalana de 
Cineclubs, Grup Arteràpia Ass Veïns St. Pere Nord, Casa Àsia 

Indicadors  
Nombre de sessions programades: 24  

Calendari  
De setembre a desembre de 2018 

Espai  Biblioteques 

Avaluació  

Assolit. 
Bct: 8 sessions 
Bd3: 8 sessions 
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Bd4: 2 sessions 
Bd5: 1 sessió 
Bd6: 5 sessions 

 
 
2.1.2. Col·laboració CAET - Poesia Eudald Puig La casa de la muntanya 
 

Objectiu 
específic  

Col·laborar amb el CAET fent difusió de l’espectacle multidisciplinar La casa 
de la muntanya, en homenatge al poeta Eudald Puig. 

Accions i 
destinataris  

Post al bíter 
Vídeos a l’Instagram 

Indicadors  
Nombre de visualitzacions: 1933 
Nombre de vídeos: 15 

Calendari  
Abril 2018 

Espai  Teatre Alegria 

Recursos  
biTer i Instagram 

Avaluació  
Assolit. 

 
 
2.2. Afavorir el consum cultural, incidint en el fo ment de la lectura  
 
2.2.1. Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les biblioteques. Ens posem com a 
objectiu realitzar el darrer trimestre de l'any  una activitat del projecte per biblioteca. 
 
 

Objectiu 
específic  

Implementar el projecte Llegir per Créixer paulatinament a totes les 
biblioteques.  
Realitzar el darrer trimestre de l'any  una activitat del projecte per biblioteca. 

Accions i 
destinataris  

Oferir activitats de foment de la lectura a les famílies amb infants de 3 a 6 anys 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Responsables infantils de cada biblioteca 

Indicadors  
Nombre de sessions LxC realitzades: 
Assistents a les activitats: 

Calendari  
Any 2018 

Avaluació  

Assolit: 
Bct: 1 sessió – 16 assistents 
Bd2: 1 sessió – 20 assistents 
Bd3: 2 sessions – 29 assistents 
Bd4: 16 sessions - 403 assistents 
Bd5: 2 sessions – 27 assistents 
Bd6: 1 sessió – 16 assistents 
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2.3. Promoure la col·lecció de la bct xarxa.  
 
2.3.1 Presentar a Cultura l’actualització de la Política de Col·lecció  
 

Objectiu 
específic  

2.3.1 Presentar a Cultura l'actualització de la Política de Col·lecció 

Accions i 
destinataris  

- Revisar les indicacions de Diputació 
- Tenir-les en compte i adaptar-les a la redacció de la nostra proposta de 

la Política. 
- Entregar la revisió i nova redacció a la Directora del Servei de Cultura, 

per al seu vist-i-plau i l'entregui a aprovació al Ple. 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Diputació de Barcelona, Gerència de biblioteques, departament de col·lecció. 
Grup de treball de Política de Col·lecció de la bct xarxa. 
Cap de cultura Ajuntament de Terrassa. 

Indicadors  
Document presentat. 

Calendari  
Desembre 2019 

Avaluació  
Pendent de revisió final per part del grup de treball de la bct xarxa. Es 
presentarà a la direcció de cultura al llarg de 2019. 

 
 
2.3.3 Divulgar les especialitzacions de la bct xarxa 
 

Objectiu 
específic  

Crear lots mòbils de cadascuna de les especialitzacions de les biblioteques i 
que rotin per les biblioteques de la xarxa 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Novel·la policíaca – bd6 
Novel·la històrica - bd4 
Novel·la romàntica – bd3 
Esports – bd5 
Jazz - bct 
Ibers - bct 
Aigua – bd3 
Sèries – bd4 
LGTB – bct 
Idiomes – bd2 
Novetats entrades any anterior, autors locals i llibres de Terrassa – bct. 

Observacions  
Es trasllada a 2019 
 

 
 
2.3.4. Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del NPL 
 

Objectiu 
específic  

Destinar una part del pressupost de col·lecció per renovar i ampliar el fons del 
NPL 
 

Accions i 
destinataris  

Compra de material adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Responsables de compra de fons infantil de cada biblioteca 
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Indicadors  
Quantitat destinada a compra de fons NPL 

Calendari  
Any 2018 

Recursos  
Suport subvenció Generalitat 

Avaluació  

Assolit. 
Bct: 337.68€ 
Bd3: 328.44€ 
Bd4: 345.62€ 
Bd6: 290,20€ 
  

 
 
Línia estratègica 3: Creació i experimentació  
 
Promoure la creació i difusió del coneixement a través de la participació comunitària, de manera que la 
biblioteca esdevingui un motor d’innovació.  
 
Objectius estratègics:  
 
3.1. Potenciar i compartir la creativitat i el coneixeme nt de les persones.  

 
3.1.1. Formar part del grup de treball XBM del projecte “Univers Internet” i dur a terme tres tallers 

d’experimentació a la bct xarxa. 
 

Objectiu 
específic  

Afegir-nos al projecte Univers Internet que ofereix la Gerència del servei de 
biblioteques de la Diputació de Barcelona en conveni amb el CCCB 

Accions i 
destinataris  

Formar al personal que durà a terme els tallers 
Fer un mínim de 3 tallers, adaptables tant per adults com per a infants 

− Construint la xarxa 
− L’impacte ecològic d’Internet 
− Els dilemes de la privacitat 
− El futur d’Internet 

Formar part del grup de treball XBM a la Diputació i al CCCB 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Responsable direcció bct xarxa. Agents la Gerència del servei de biblioteques 
de la Diputació de Barcelona i el CCCB. Liderarà el projecte a la bct xarxa un 
membre del grup de treball de xarxes socials 

Indicadors  
− Nombre de tallers: 3 
− Nombre d'assistents: 26 

Calendari  

De gener a maig de 2018, formació de la persona de la bct xarxa que 
dinamitzarà el projecte 
De maig a setembre establir el grup de treball i adequar els recursos 
De setembre a desembre de 2018 dur a terme tres tallers 

Espai  Sala d'actes o aula informàtica 

Recursos  
El material físic preparat en les sessions de formació del grup de treball. 

Avaluació  
Haver realitzat els tallers en diferents biblioteques . Objectiu assolit. 

 
 
3.2. Garantir que els professionals que treballen a les biblioteques tinguin les habilitats i els 

coneixements necessaris.  
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3.2.1 Dur a terme un mínim dues formacions al personal de les biblioteques per adaptar-se a les noves 

dinàmiques. 
 

Objectiu 
específic  

Dur a terme un mínim de dues formacions al personal de les biblioteques per 
adaptar-se a les noves dinàmiques. 

Accions i 
destinataris  

• L’impacte ecològic d’Internet – Grup de treball de xarxes socials de la 
bct xarxa 

• Serveis XBM al mòbil: característiques i funcions de cada producte – 
Grup de treball biblioteques comarca Vallès Occidental 

Indicadors  
Nombre de sessions fetes: 2 
Nombre assistents: 28 

Calendari  
Desembre 2018 

Avaluació  
Assolit 

 
 
3.3. Crear espais flexibles adaptats a les noves dinàmiq ues.  

 
3.3.1 Fer ús de l’eina Kahhot gratuïta d’Internet per dinamitzar visites i activitats diverses a les biblioteques. 

Objectiu 
específic  

Fer ús de l’eina Kahhot gratuïta d’Internet per dinamitzar visites i activitats 
diverses a les biblioteques. 

Accions i 
destinataris  

Prova pilot bd5. Visites escolars a partir de 3er de primària fins a 4t d’ESO 

Indicadors  
Nombre de visites escolars fetes amb Kahoot 

Calendari  
Desembre 2018 

Espai  Biblioteca Districte 5 

Recursos  
Portàtil bct ,ordinador portàtil i ordinadors Internet i + 

Avaluació  
11 visites (271 escolars) 

Observacions  
Assolit. A una sola biblioteca com a prova pilot. bd5 visites escolars. Nombre 
de sessions. A 2019 estendre l’experiència a altres biblioteques bct xarxa. 

 

Línia estratègica 4: Entorn digital  
 

Innovar, desenvolupar i implementar nous projectes tecnològics i digitals per a potenciar-ne l’ús i garantir 
l’accés a la informació, tot adaptar-nos a les noves necessitats.  
 
Objectius estratègics:  
 

4.1 Adaptar els serveis a la nova realitat digital  
 

4.1.1. Revisar el guió de les videoentrevistes i vídeorecomanacions per tal de fer-les més personalitzades 
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Objectiu 
específic  

Revisar el guió de les videoentrevistes  vídeorecomanacions per tal de fer-les 
més personalitzades 

Accions i 
destinataris  

Fer videoentrevistes amb el nou format de guió 

Indicadors  
Nombre de videoentrevistes/vídeorecomanacions realitzades amb el nou 
format de guió 

Calendari  
Desembre 2018 

Espai  Biblioteques de la Bct xarxa i el seu entorn. 

Recursos  
Càmera de vídeo. 

Avaluació  

2 videoentrevistes/vídeorecomanacions realitzades amb el nou format de guió: 
https://www.youtube.com/watch?v=LuUmwivO764 i Avui et recomanem: "No 
está solo" de Sandrone Dazieri. 

 
4.1.2. Replantejament del blog durant el 2018. 
 

Objectiu 
específic  

Replantejament del blog durant el 2018 

Accions i 
destinataris  

Estratègia de publicació durant 2018 amb dos components: 1) Calendari de 
publicació mensual per a les seccions actives del blog 2) recomanacions del 
personal. Demanar una ressenya/recomanació a l'any a cada persona de 
l'equip bct xarxa  
 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Equip blog biTer bct xarxa 

Indicadors  
Scamper, altres aportacions a les reunions de l'any i els 2 informes de visites 
al blog (adjunts als resums de les reunions 2018 a la N) 

Calendari  
de 30 de novembre de 2017 a 22 de novembre de 2018. 

Recursos  
blog biter, Google Analytics, Scamper 

Avaluació  

Avaluades totes les possibilitats i analitzats resultats, s’acorda tancar el blog i  
reconduir els continguts a altres espais: web,facebbok, biblioteca virtual, llibre 
electrònic. Canalitzar el treball de prescripció. Acta reunió 22 novembre 2018 

 
 
 
4.1.3 Implementar les inscripcions a les activitats per via electrònica 
 

Objectiu 
específic  Implementar les inscripcions a les activitats per via electrònica  

Accions i 
destinataris  

Inscriure les persones participants d’una activitat durant el curs 2018/2019, via 
seu electrònica com a prova pilot. 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Responsable grup treball Servei Informació. Administració Oberta de 
l’Ajuntament responsables. Col·laboren els grups de treball d'activitats i el de 
servei d'informació responsables.  
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Indicadors  

− Nombre d'inscrits i inscrites per via electrònica 
− Nombre d'incidències 
− Relació d'incidències sobre el nombre d'inscrits 

Calendari  Prova pilot d'una inscripció al llarg del segon semestre de 2018 

Avaluació  
No assolit. 

 
4.2 Garantir la inclusió digital  a través de programes  de formació  

4.2.1 Dissenyar un projecte de formació en quant a continguts, a un nivell bàsic i inicial a través de sessions 
monogràfiques. El programa s’anomenarà “Baixa del núvol”, que vol ser una continuïtat de l’antic “Posa’t les 
piles”. 
 

Objectiu 
específic  

Dissenyar un projecte de formació en quant a continguts, a un nivell bàsic i 
inicial a través de sessions monogràfiques. El programa s’anomenarà “Baixa 
del núvol”, que vol ser una continuïtat de l’antic “Posa’t les piles”. 

Accions i 
destinataris  

Totes les persones usuàries de la bct xarxa amb interès per millorar les seves 
capacitats en les noves tecnologies.  al 2018 s'han fet cursos d'informàtica 
bàsica, sessions d'Univers Internet, Parella TIC, l'assessorament d’alumnes 
en pràctiques i la formació de Vodafone per majors de 55 anys. Però no en 
tinc totes les dades, això ho hauràs de preguntar a cada biblioteca. 

Responsables i 
agents 
col·laboradors  

Cada director de cada biblioteca, persones formadores, alumnat en 
pràctiques del mòdul d’informàtica de l’Institut Nicolau Copèrnic, Fundació 
Vodafone, Diputació de Barcelona – Gerència de Biblioteques, Fundació Pere 
Tarrés 

Indicadors  
Nombre de sessions/assistents 

Calendari  Desembre 2018 

Espai  Totes les biblioteques de la bct xarxa 

Recursos   Enllestit el programa i el díptic : https://www.terrassa.cat/ca/tic-biblioteques  i 
Díptic. 

Avaluació  

Assolit. 
Bd5: 12 sessions / 46 assistents 
Bd2: 9 sessions / 47 assistents.  
Bd6: 1 sessió / 7 assistents 
Bd4: 105 sessions / 330 assistents 
Bd3: 45 sessions / 90 assistents. Parella TIC 
Bct: 2 sessions / 35 assistents. Majors 55 

 
 
4.2.2 Preparar l’argumentari per proposar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que destinin a una biblioteca la 
figura d'una persona mediadora al servei de la ciutadania per als tràmits amb l'administració pública a 
cada biblioteca. 
 

Objectiu 
específic  

Preparar l’argumentari per proposar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que 
destinin a una biblioteca la figura d'una persona mediadora al servei de la 
ciutadania per als tràmits amb l'administració pública a cada biblioteca. 

Accions i 
destinataris  

Redacció de l’argumentari.  
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Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Grup d’Informació 

Indicadors  
Tenir l’argumentari redactat 

Calendari  
Desembre 2018 

Avaluació  
Redactat en fase inicial (20%) 

Observacions  
Feta part de la feina i es continua a 2019. 
 

 
 
 
4.3 Fer accessible el fons a través de ginys i platafor mes digitals.  
 
 

4.3.1. Difondre el fons de la col·lecció local 
 
 

Objectiu 
específic  

Difondre el fons de la col·lecció local 

Accions i 
destinataris  

Penjar 3 vídeos sobre el fons antic de la bct. 
Usuaris de la bct xarxa 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Col·lecció local. 

Indicadors  
Nombre de vídeos publicats 

Calendari  
Desembre 2018 

Avaluació  
No assolit.  

 
 
4.3.2 Dur a terme sessions formatives i informatives dels diferents recursos que ofereixen les biblioteques 
per accedir al fons i al serveis relacionats 
 

 Objectiu 
específic  

Dur a terme sessions formatives i informatives dels diferents recursos que 
ofereixen les biblioteques per accedir al fons i al serveis relacionats 

Accions i 
destinataris  

Incorporat a dinàmica quan es fa el carnet 
A petició individual quan ho sol·liciten 
S’ofereix en paperet a visites escolars, mostrador de carnets, etc... 
- Què és l'eBibio i com funciona 
- Baixa't l'APP del carnet de les Biblioteques XBM.  

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

El membre component del grup de treball “Servei d'informació” de cada 
biblioteca. Per al portal Gènius, el membre del component del grup de treball 
“Infantil” de cada biblioteca. Seran els propis formadors. Col·laboració pel 
Gènius amb les escoles de cada districte. 

Indicadors  
− Nombre de sessions i nombre d'assistents 
− Estadístiques préstec e biblio 
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− Estàtiques app 
− Nombre carnets fets 
− Nombre biblioteques han incorporat l’explicació al protocol de carnet. 

Calendari  

Programar i organitzar les sessions de gener a juny de 2018 
Una sessió formativa trimestral a cada biblioteca. Inici octubre de 2018 
Posar el punt d'informació setmanal a cada biblioteca d'octubre de 2018 a juny 
de 2019 

Espai  

Vestíbul de cada biblioteca per al punt d'informació, sala infantil per a les 
formacions de Gènius, aula informàtica o sala polivalent amb portàtils per a la 
formació de biblioteca virtual. 

Recursos  
Tauleta per al punt d'informació de les plataformes, pc's de catàlegs, 
ordinadors amb connexió a internet, projector. El formador del propi equip. 

Avaluació  

No s’han fet sessions formatives programades amb una dedicació horària ni 
un punt físic concret, però sí que s’ofereix el servei retolat i a la formació a 
mida, a través de l’alumnat en pràctiques.  

 
 
Línia estratègica 5: Participació comunitària  
 
Promoure la participació ciutadana i el treball transversal amb els agents del territori, establint sinèrgies de 
col·laboració implicant-nos en la realitat social més propera.    
 
Objectius estratègics:  
 
5.1 Incloure col·lectius amb risc d’exclusió social  

 
5.1.1 Col·laborar amb el grup Arllibre per posar en marxa un servei de llibres i lectura a l’Hospital de 
Terrassa, al departament de salut mental.  
 

Objectiu 
específic  

Col·laborar amb el grup Arllibre per posar en marxa un servei de llibres i 
lectura a l’Hospital de Terrassa, al departament de salut mental 

Accions i 
destinataris  

- Iniciar un servei de préstec de llibres a l’Hospital de Terrassa 
- Iniciar un Club de lectura fàcil a la bct conjuntament amb el Consorci 

Sanitari de Terrassa. 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

• Consorci Sanitari de Terrassa. Fa la proposta i hi facilita voluntaris i 
voluntàries. 
• Xarxa de Biblioteques de Terrassa. Hi dona suport i aporta llibres 
• Institut Santa Eulàlia de Terrassa. Els alumnes de l’escola d’oficis han 
dissenyat i fabricat el 
carretó 
• Associació Local d’Entitats per la Inclusió de Terrassa (ALEI) i la Xarxa 
d’Arllibres. 

Indicadors  

Iniciar els dos serveis.  
Sessions del club de lectura fàcil 
Assistents al club de lectura fàcil 

Calendari  
Desembre 2018 

Espai  Biblioteca Central de Terrassa. Hospital de Terrassa 

Recursos  
Carro de llibres. Llibres de lectura fàcil. Llibres en donatiu.  

Avaluació  

El dia 5 de juliol es va fer la presentació del nou servei “Rodallibre” de 
Voluntariat del Consorci Sanitari de Terrassa que ofereix llibres i jocs de taula 
en préstec a les persones ingressades a l’Hospital de Terrassa. La 
representació de la Xarxa Arllibre ha posat en marxa el servei. 
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Club lectura fàcil bct: 6 sessions / 60 assistents 

Observacions  
Assolit 

 
 
5.2 Cercar més cooperació i col·laboració per ampliar e l paper de la biblioteca dins i fora de la 

institució.  
 

5.2.1 Revisió de les visites escolars d'infantil i primària. 
 

Objectiu 
específic  

Revisar les fitxes de les visites escolars 

Accions i 
destinataris  

Escoles d’infantil i primària 

Responsables 
i agents 
col·laboradors  

Grup infantil 

Indicadors  
S’han revistats tots els cursos de P3 a 6è de primària 

Calendari  
Tot  l’any  2018 

Espai  Sales infantils de les biblioteques 

Recursos  
Material oficina. 

Avaluació  
Assolit. 

Observacions  

P3- Fitxes per a visites amb noves imatges. 
P4- Caixa sorpresa. Mantenim l'activitat  
P5- Memory.  
1r- Fitxes per a visites en un plafó imantat.  
2n- L'endrapallibres 
3r – Dòmino 
4t-  Mantenim la mateixa activitat: Els secrets del catàleg. 
5è i 6è – Adaptació de les fitxes a les que fan servir a Esparreguera. 

 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
En general tots els objectius han anat encaminats a millorar i garantir el servei de biblioteca a la ciutadania 
i potenciar i fer prevaldre les seves funcions bàsiques  com és la lectura, la formació, programes 
d'activitats culturals i la col·lecció, així com introduir la tecnologia tant per oferir serveis com per a potencia 
l'aprenentatge de l'usuari i evitar el trencament digital per al dia a dia tant en recursos d'informació, 
tràmits, nous ginys, etc.   
 
D'un total de 28 objectius específics plantejats per desenvolupar i dur a terme al llarg de l'any 2018, el 
resultat ha estat aquest: 

- 19 objectius assolits 
- 4 objectius s'han iniciat a 2018, no s'han finalitzat i passen a ser objectius per a l'any 2019 
- 4 objectius no assolits 
- 1 objectiu assolit al 50% 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  
 
 
En ser equipaments oberts a tothom, no es fan accions concretes per afavorir la igualtat de gènere en 
assistència o participació a les activitats, però sí que se n'ha fet una valoració. Per aquest motiu, al llarg 
del 2018, ens hem dedicat a recollir dades desagregades per constatar amb xifres l'assistència a les 
activitats per gènere.  També hem rebut formació a nivell del personal.  
 
El treball i l'anàlisi de les dades fet durant l'any 2018 ens permetrà establir objectius específics pel que fa 
a la política de gènere al Pla d'acció de l'any vinent.  
 
S'ha elaborat un informe per contemplar i treballar amb perspectiva de gènere: 
 

1.    Objectiu  
 
2.    Recollida de dades desagregades per sexe  
• Persones usuàries que participa a les activitats  
• Personal de biblioteques a Terrassa  
• Servei aula d'estudi en períodes d'exàmens  
 
3. Accions i mesures  per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere l'any 2019  
• Participar en les propostes, cicles i activitats qu e promou l'Ajuntament entorn de la 

perspectiva de gènere  
◦ 8 de març, dia internacional de les dones  
◦ 17 de maig, dia internacional contra l’homofòbia i 28 de juny dia internacional de l'orgull 

LGTBIQ  
• Formació del personal de biblioteques  
• Participació de les biblioteques en el procés de Diagnosi i elaboració del Pla per a la 

Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere que s'està  impulsant des del Servei LGTBIQ.  
  

4. Explicitar objectius sobre la perspectiva de gènere  en el Pla d'acció 2019 de la bct xarxa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificació del programa  Biblioteques 

Objectius anuals  Aplicar el reglament municipal per a la igualtat de  gènere 
de l’Ajuntament de Terrassa – PG  

  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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1. Objectiu  
 
La xarxa de biblioteques públiques de Terrassa (bct xarxa) pretén incloure la perspectiva de gènere en el 
normal desenvolupament del dia a dia del servei a la ciutadania. 
 
Tot just fa un parell d’anys que ha esdevingut una línia estratègica en el Pla de Mandat de l'Ajuntament i, per 
tant, no s’ha tingut en compte incloure la perspectiva de gènere en els plans d'acció i objectius anuals fins fa 
poc temps.  
 
És per aquest motiu que el nostre compromís és recopilar dades i indicadors al llarg de l'any 2018 i 
incorporar objectius estratègics, operatius i accions en el pla d’acció anual de l'any vinent, que incorporin la 
perspectiva de gènere i començar a planificar des d'aquesta mirada. 
 
 
2. Recollida de dades desagregades per sexe  
 

� Persones usuàries que participants a les activitats  
 
Tant l'any 2017 com  el 2018, el 60% de les persones que participen i assisteixen a les activitats 
programades a les biblioteques són dones. L'altre 20% són homes. 
 

2017 bct Bd2 Bd3 Bd4 Bd5 Bd6 Total 

Activitats 1.458 472 160 501 215 679 3.485 

Homes 5.604 2.855 1.642 3.198 1.322 2.911 17.532 

Dones 8.029 4.878 2.153 4.754 1.596 4.946 26.356 

Total  13.633 7.733 3.795 7.952 2.918 7.857 43.888 

 
 
2018 bct Bd2 Bd3 Bd4 Bd5 Bd6 Total 

Activitats 818 590 193 665 212 535 3013 

Homes 5.422 2.987 1.457 3.843 1.710 3.419 18.838 

Dones 8.072 5.057 1.785 5.443 1.953 5.649 27.959 

Total  13.494 8.044 3.242 8.926 3.663 9.059 46.428 

 
En les activitats infantils, la participació de nens i nenes és gairebé del 50% però en canvi, aquest 
percentatge d'igual participació es modifica en activitats destinades a persones adultes. 
 
En activitats familiars, les que s'ofereixen a la tarda entre setmana, qui acompanyen als nens i nenes són 
més aviat dones: les mares i/o les àvies. 
 
Quan les activitats familiars s'ofereixen els dissabtes al matí, la participació de les persones que 
acompanyen els infants, són tot el nucli familiar i hi van tant pares com mares. 
 
En el cas de les biblioteques, aconseguir equilibrar les desigualtats en assistència i participació, passa per 
augmentar la presència d'homes. Cal saber, doncs, quines activitats interessen als homes i en quina franja 
horària s'haurien d'oferir. 
 
La participació de dones adultes majors de 65 anys als clubs de lectura es deu, en bona part, al fet que són 
vídues. L'esperança de vida és més elevada en dones que en homes. 
 
Les activitats familiars i en dissabtes, equilibra la presència d'homes i dones. 
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• Assistència servei aula d'estudi en períodes d'exàm ens  
 
 2017 2018 Total  
Homes  665 666 1331 
Dones  1044 1045 2089 
Total  1709 1711 3420 

 
Els dos anys que s'ha ofert aquest servei d'obertura extraordinària en períodes d'exàmens de 20:30 a 24:00 
hores, el percentatge d'assistència de dones és del 61% i d'homes el 39%. La franja mitjana d'edat és entre 
17 i 25 anys. 
 
3. Accions i mesures  per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere  
 

• Participar en les propostes, cicles i activitats qu e promou l'Ajuntament en torn a la 
perspectiva de gènere.  
◦  8 de març, dia internacional de les dones 
◦  17 de maig, dia internacional contra la homofòbia i 28 de juny dia internacional de l'orgull 

LGTBIQ 
 

• Formació del personal de biblioteques  
 
Al llarg de l'any 2018, un total de 14 persones que treballen a les biblioteques han rebut formació 
relacionada amb polítiques de gènere, amb 7 cursos diferents sumant un total de 89 hores de formació. 
 
Com a personal que atén el 100% de la seva jornada a la ciutadania, es prioritari rebre formació per 
assegurar una atenció adequada i adaptada a la realitat de cada persona i trencar possibles prejudicis. 
 
 

 
 4. Explicitar objectius sobre la perspectiva de gè nere en el Pla d'acció 2019 de la bct xarxa  
 
Davant el compromís de dur a terme objectius sobre la perspectiva de gènere, aquests s'inclouran al pla 
d'acció del proper any.  
 
Com tot objectiu, calen un seguit d'accions per dur-los a terme, establir indicadors per fer el seu seguiment i 
per poder avaluar la seva implementació a final d'any. 
 
Resultats Assolits  

Es constata el que ja s'observa i es coneix. Les dones participen molt més de les activitats que s'ofereixen a 
les biblioteques. Les assistents a molts clubs de lectura són únicament dones i d'una mitjana d'edat de 60 
anys. 

Any 2018

Bibl Nom curs Entitat
bd6 4h Introducció a la realitat LGTBIQ Ajuntament de Terrassa
bd3 8h Formació LGTBIQ: Aprofundiment en la intervenció sectorial Ajuntament de Terrassa
bd5 4 Formació LGTBIQ: Aprofundiment en la intervenció sectorial Ajuntament de Terrassa
bd5 5 Protocol de la Diba en l'àmbit laboral: vingulat al gènere. Diputació de Barcelona
bd5 8 Repensant els gèneres: evolució, aproximació i reptes des de l’àmbit local Ajuntament de Terrassa
bd6 4h Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere Diputació de Barcelona
bd3 4h Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere Diputació de Barcelona
bd6 8h Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere Ajuntament de Terrassa
bd4 8h. Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere Ajuntament de Terrassa
bct 8h. Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere Ajuntament de Terrassa
bct 8h. Aprofundiment en la intervenció sectorial davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere Ajuntament de Terrassa
bd5 4h Formació DIBA: Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere Diputació de Barcelona
bd6 4h Formació DIBA: Claus per a la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere Diputació de Barcelona
bct x 12h Pressupost en perspecitva de genere Ajuntament de Terrassa

Any 2019
bd2 6 Informes d'impacte de gènere Polítiques de Gènere
bd5 6 Informes d'impacte de gènere Polítiques de Gènere
bd4 6 Informes d'impacte de gènere Polítiques de Gènere
bd3 6 Polítiques de Gènere-Ajuntament de Terrassa Polítiques de Gènere
bd6 6 Informes d'impacte de gènere Polítiques de Gènere
bct x 6 Informes d'impacte de gènere Polítiques de Gènere
bd4 4 Introducció a la realitat LGTBIQ Polítiques de Gènere
bd4 4 Introducció a la realitat LGTBIQ Polítiques de Gènere
bd3 8h Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu Ajuntment de Terrassa
bct 4h El bon ús de la llengua i la implantació corporativa al llibre d'estil Diputació de Barcelona
bd4 16h Claus per l'abordatge de les polítiques d'Igualtat i LGTBI des de la interseccionalitat. Diputació de Barcelona

Hores 
curs
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D'un total de 46.428 assistents a les activitats al llarg de l'any 2018, 27.959 són dones. Això vol dir que més 
del 60% de l'assistència són dones. 
 
El percentatge d'assistència és gairebé igual en les aules d'estudi en servei i horari especial per períodes 
d'exàmens. La franja d'edat de les persones assistents és entre 17 i 25 anys. 
 
Tenint en compte la població de la ciutat de Terrassa i la Piràmide d'edat, sí es justifica l'assistència de més 
dones grans a les activitats de les biblioteques, ja que a partir dels 58 anys, la banda de les dones 
s'eixampla més, però no la de la franja jove quan és gairebé igual tant per la banda dels homes com de les 
dones. 
 
La ciutat de Terrassa té 218.834 habitants, 107.737 homes i 111.097 dones. La proporció és molt similar i 
això vol dir que el sexe femení representa el 50,7% de la població de la ciutat. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
S'ha fet una bona recollida de dades al llarg de l'any. S'han establert indicadors desagregats per sexe i s'han 
recollit tots ells. L'objectiu de participar en accions a la ciutat, formar el personal de les biblioteques i recollir 
dades desagregades, s'ha assolit. 
 

 
 
 
 
Els indicadors consten en les actuacions realitzades,  són: 

• Indicadors generals bàsics 
• Dades totals d'indicadors bàsics, per biblioteques 
• Dades anuals d'indicadors bàsics, mensuals 
• Visitants 
• Activitats 

 
• Indicadors bàsics  

 
 

 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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• Dades anuals d'indicadors bàsics, per biblioteques  

 

BCT XARXA 2018  bct bd2 bd3 bd4 bd5 bd6 TOTALS  

TOTAL dies obert/any  293 259 281 277 256 276 1.642 
TOTAL hores d' obertura  2.833 1.487 1.732 1.723 1.432 1.721 10.928 
TOTAL visitants  312.597 79.453 73.041 75.690 40.750 84.519 666.050 

per dia 1.067 307 260 273 159 306 2.372 
per hora 110 53 42 44 28 49 327 

TOTAL fons bibliogràfic 
sense revistes  118.120 31.642 35.901 33.719 25.347 34.799 279.528 
TOTAL carnets biblioteca  46.923 10.728 10.659 14.737 5.520 18.323 106.890 
Nous carnets d' usuari 1.834 459 696 650 279 848 4.766 
TOTAL persones usuàries 
Internet i +  24.270 7.032 5.990 5.835 2.244 8.152 53.523 

per dia 83 27 21 21 9 30 191 
per hora 9 5 3 3 2 5 26 

TOTAL sessions Internet i +  33.069 9.138 8.453 8.198 3.261 11.237 73.356 
per dia 113 35 30 30 13 41 261 
per hora 12 6 5 5 2 7 36 

TOTAL persones usuàries Wi-
Fi 41.354 9.102 8.269 7.328 2.894 12.256 81.203 
TOTAL sessions Wi-Fi  51.025 10.659 10.073 9.141 3.778 15.139 99.815 
TOTAL persones usuàries 
préstec  48.099 9.261 14.742 15.240 7.417 14.237 108.996 

per dia 164 36 52 55 29 52 388 
per hora 17 6 9 9 5 8 54 

Total llibres prestats  95.993 19.583 32.928 30.739 14.739 29.726 223.708 
TOTAL àudiovisuals i  
altres suports  53.598 8.621 16.515 16.600 6.313 12.141 113.788 
Renovacions en línia  23.480 2.050 5.528 5.136 2.207 4.081 42.482 
Préstec virtual  3.263 946 583 635 305 674 6.406 
TOTAL documents prestats  176.334 31.200 55.554 53.110 23.564 46.622 386.384 

per dia 602 120 198 192 92 169 1.373 
per hora 62 21 32 31 16 27 190 

Préstec interbibliotecari deixat  9.087 3.190 4.978 3.962 2.305 2.781 26.303 
Préstec interbibliotecari rebut  8.180 2.326 3.402 5.037 1.572 4.550 25.067 
TOTAL activitats (sense 
inscripció)  247 39 19 103 36 401 845 
TOTAL activitats (amb 
inscripció)  177 202 74 281 74 157 965 
TOTAL sessions (amb 
inscripció)  272 371 97 314 88 266 1.408 
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• Dades totals d'indicadors bàsics, mensuals  
 

BCT XARXA 2018 Gener Febrer Març Abril  Maig Juny Juliol Agost Setemb Octubre Novemb Desemb TOTALS 

TOTAL dies 
obert/any 150 144 123 145 155 152 130 88 139 149 150 117 1.642 
TOTAL hores d' 
obertura 978 982 850 980 1.067 1.014 711 523 991 1.017 1.023 792 10.928 
TOTAL visitants 

59.730 58.768 54.112 56.957 65.779 56.856 36.458 46.491 49.442 65.870 67.443 48.144 666.050 
TOTAL fons 
bibliogràfic 
sense revistes 276.818 276.402 276.950 277.231 277.035 277.297 276.913 275.754 276.766 277.822 279.654 279.528 279.528 
TOTAL carnets 
biblioteca 102.491 102.869 103.298 103.759 104.111 104.390 104.661 104.858 105.501 106.214 106.657 106.890 106.890 
Nous carnets d' 
usuari 419 387 419 457 350 273 271 190 619 672 472 237 4.766 
TOTAL persones 
usuàries Internet i 
+ 5.122 5.316 4.597 4.856 5.292 4.288 3.195 2.632 4.260 5.060 5.235 3.670 53.523 
TOTAL sessions 
Internet i + 6.969 7.317 6.216 6.582 7.307 5.920 4.370 3.755 5.870 6.884 7.180 4.986 73.356 
TOTAL persones 
usuàries Wi-Fi 8.595 5.876 7.120 7.458 9.101 7.846 3.663 3.505 6.719 4.983 9.313 7.024 81.203 
TOTAL sessions 
Wi-Fi 11.091 7.089 8.795 8.917 11.350 9.682 4.898 4.857 7.522 5.978 11.336 8.300 99.815 
TOTAL persones 
usuàries préstec 10.136 9.262 9.294 10.290 8.966 8.274 8.306 6.948 9.625 10.274 10.095 7.526 108.996 
Total llibres 
prestats 20.123 19.044 19.241 21.826 17.746 17.421 17.817 14.459 19.405 21.272 19.940 15.414 223.708 
TOTAL 
audiovisuals i  
altres suports 11.368 10.567 9.980 10.780 9.092 8.754 8.983 7.263 9.517 9.673 9.367 8.444 113.788 
Renovacions en 
línia 3.524 3.329 3.445 3.796 3.951 3.065 3.559 3.572 3.150 3.689 3.916 3.486 42.482 
Préstec virtual 

465 377 338 913 408 356 514 554 543 444 993 501 6.406 
TOTAL 
documents  
prestats 35.480 33.317 33.004 37.315 31.197 29.596 30.873 25.848 32.615 35.078 34.216 27.845 386.384 
Préstec 
interbibliotecari  
deixat 2.436 2.349 2.386 2.616 2.011 1.991 1.838 1.164 2.257 2.903 2.525 1.827 26.303 
Préstec 
interbibliotecari 
rebut 2.068 2.220 2.199 2.548 1.936 1.883 1.833 1.197 2.237 2.717 2.445 1.784 25.067 
TOTAL activitats 
(sense inscripció) 78 73 101 110 103 65 14 1 29 92 90 89 845 
TOTAL activitats 
(amb inscripció) 76 98 101 107 164 89 37 1 30 85 93 84 965 
TOTAL sessions 
(amb inscripció) 121 185 178 167 196 102 69 1 42 107 137 103 1.408 
TOTAL usuaris 
Internet i +, 13.717 11.192 11.717 12.314 14.393 12.134 6.858 6.137 10.979 10.043 14.548 10.694 134.726 
 
 
 

• Visitants  
 
La ciutat de Terrassa té, a desembre de 2018, 218.536 habitants. 
Les biblioteques de la ciutat han rebut 655.529 visitants durant l’any 2018. 
 
Això vol dir que tota la ciutat de Terrassa ha passat 3 vegades per una biblioteca al llarg de l’any 2018 
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• Activitats  

 
Al llarg de 2018 les biblioteques de Terrassa han dut a terme un total de 2.115 activitats amb 45.822 
assistents.  
 

Activitats 2018  Nombre 
sessions  

Assistents  

Amb inscripció 736 15.597 
Sense inscripció 845 19.122 
Visites escolars 399 9.449 
Cursos 24 1.654 
Exposicions 111  
Total activitats  2.115 45.822 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa ex ecutada % d'execució
Personal 1.690.871,00 €            1.870.804,88 €                 110,64%
Béns corrents i serveis 432.840,00 €               388.515,25 €                    89,76%
Transfrències corrents 9.580,00 €                   5.000,00 €                       52,19%
Inversions 14.100,10 €                 2.946,83 €                       20,90%
Transferències de capital -  €                           -  €                               
TOTAL...................... 2.147.391,10 €            2.267.266,96 €                 105,58%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés exe cutat % d'execució
Taxes i preus públics 2.000,00 €                   1.886,92 €                       94,35%
Transferències corrents 499.855,00 €               904.621,55 €                    180,98%
Ingressos Patrimonials -  €                           -  €                               
Transferències de capital -  €                           -  €                               
 -  €                           -  €                               
TOTAL...................... 501.855,00 €               906.508,47 €                    180,63%

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Arxiu Històric 

PROGRAMA  Arxiu 

 

CODI PROGRAMA  33222 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98 
 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa inclou les despeses de l’equipament i les activitats de l’Arxiu Històric Municipal i de 
l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. 
  

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia 

Ciutadania de Terrassa interessats per la recerca, 
la història, el coneixement i l’activisme social, així 
com historiadors, estudiants, investigadors/es, 
professionals liberals i activistes socials, etc. 

 
Objectius anuals  

 
� Preservació, conservació i posada en valor del patrimoni documental de la ciutat de Terrassa.  
 
� Posar a disposició la documentació correctament tractada al servei del públic per mitjans digitals i 

presencials. 
 
� Organitzar activitats de difusió que permetin accedir al coneixement fixat en els documents de la ciutat 

de Terrassa. 
 
� Fer recerca i publicar documents relacionats amb la ciutat i el seus moviments actuals. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Identificar i gestionar la captació de fons 

 
� Tractament arxivístic del fons 

 
� Digitalització i recerques 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

X - - 
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� Activitats de difusió i publicacions. 

 
� Obertura permanent de dades i informació de context històric i social 

 
Resultats Assolits  
 
• Els resultats en tant que a la identificació, gestió de donacions, conservació i tractament arxivístic de fons 

nous ha estat molt favorable. 
 
• La digitalització i el nivell de consultes a documents per via telemàtica ens situa a la capçalera dels 

Arxius de Catalunya. 
 
• L’edició de la documentació sobre la Festa Major ha vinculat el debat actual amb la realitat històrica del 

mon festiu tot aportant un nou camp de coneixement de gran acceptació. 
 

• Les activitats organitzades per la Festa Major apropen a l’Arxiu i a la documentació dipositada a sectors 
de població nous com són el públic jove. 

 
• Les accions de difusió posant en valor els fons documentals femenins ens permet treballar la perspectiva 

de gènere de manera inclusiva. 
 
• L’edició de documentació conjuntament amb entitats socials i associacions comercials ens permet assolir 

un impacte social molt més ampli i profitós. 
 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
El projecte d’Arxiu Històric de Terrassa centrat a vincular la documentació i la societat actual obté molts 
bons resultats de consultes, d’assistències, de recerques en tots els formats i la valoració és molt positiva. 
Els indicadors de participació tant en àmbit telemàtic com presencial continuen a l’alça de manera molt 
evident, augmentant l’impacte social de les accions de l’Arxiu, principal voluntat d’aquest programa. 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Recollida de dades d’impacte. 
� Activitats de sensibilització durant el mes de març. 
 
 
Resultats Assolits  
 
• Durant el 2018 hem fet recollida segregada de dades per gènere i hem realitzat activitats de 

sensibilització durant el mes de març amb una alta participació. 
 
 
 

Classificació del programa   
Objectius anuals  Recollida de dades d’impacte 

  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Impacte consolidat de les activitats amb perspectiva de gènere que volem augmentar en els propers anys. 
Participació activa i variada de diferents col·lectius de dones. 
 
 
 
 
 

Data Activitats gener  Assistents  Ubicació  

16/01/2018 
Inauguració de l’Exposició del Museu Tiflològic de l’ONCE 
«Veure i Tocar» 57 Arxiu Històric 

24/01/2018 Visita a l’Exposició «Veure i Tocar», Escola Pia 3 Arxiu Històric 

24/01/2018 
Visita a l’Exposició «Veure i Tocar», Centre Ocupacional 
Associació l’Estel 21 Arxiu Històric 

24/01/2018 Visita a l’Exposició «Veure i Tocar», Fundació Goel 15 Arxiu Històric 

30/01/2018 Visita a l’Exposició «Veure i Tocar», Grup ONCE 5 Arxiu Històric 
17 al 31 gener Visites lliures a l’Exposició «Veure i Tocar» 128 Arxiu Històric 

1 al 9 gener Visites lliures a l’Exposició dels nens de la guerra 11 Arxiu Històric 
1 a 31 gener Visites lliures als Gegants 19 Arxiu Històric 

  Total  259   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 1.401   
  Usuaris telemàtics 2.935   
  Unitats documentals consultades 456   
  Usuaris presencials 193   

        
Data Activitats febrer  Assistents  Ubicació  

01/02/2018 Visita a l’Exposició «Veure i Tocar», IES La Serreta de Rubí 23 Arxiu Històric 
02/02/2018 Visita a l’Exposició «Veure i Tocar», Residència Vapor Gran 9 Arxiu Històric 
27/02/2018 Reunió Centre d’Estudis Històric de Terrassa 3 Arxiu Històric 

27/02/2018 
Activitat sobre els barris de Terrassa, Escola Sala Badrinas 
20n de primària 29 Arxiu Històric 

28/02/2018 
Activitat sobre els barris de Terrassa, Escola Sala Badrinas 
20n de primària 29 Arxiu Històric 

1 al 2 febrer Visites lliures a l’Exposició «Veure i Tocar» 11 Arxiu Històric 
1 al 28 febrer Visites lliures als Gegants 17 Arxiu Històric 

  Total  121   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 1.590   
  Usuaris telemàtics 1.657   
  Unitats documentals consultades 465   
  Usuaris presencials 123   

        
Data Activitats març  Assistents  Ubicació  

01/03/2018 
Recerca a la sala de consulta sobre les fàbriques.  3er 
Primària de l'Escola Sala Badrinas 27 Arxiu Històric 

01/03/2018 Visita als gegants. P-3. Escola Sala Badrinas 48 Arxiu Històric 

05/03/2018 
Taller sobre els barris de Terrassa. Arqueolític. Escola Sala 
Badrinas 25 Arxiu Històric 

06/03/2018 
Taller sobre els barris de Terrassa. Arqueolític. Escola Sala 
Badrinas 28 Arxiu Històric 
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08/03/2018 Visita a l'Arxiu amb perspectiva de gènere 2 Arxiu Històric 

09/03/2018 
On són les dones a la història de Terrassa? Escola Ramón 
Pont. 4art. ESD 31 Arxiu Històric 

12/03/2018 
Taller: qui s'ha menjat els papers de l'Arxiu? P-5. Arqueolític. 
Escola Sala Badrinas 56 Arxiu Històric 

12/03/2018 Gravació de TV Canal Terrassa. Programa Vallès Educa 2  

14/03/2018 Conferència: "Lo negoci de las bruxas" a càrrec de Joan Soler 40 Arxiu Històric 
21/03/2018 Visita a l'Àguila 5 Arxiu Històric 
21/03/2018 Activitats: vine a conèixer l'Arxiu. 3er ESO. Institut Ègara 44 Arxiu Històric 

21/03/2018 
Conferència amb motiu del 8 de març: Sexe i violència de 
gènere a la Terrassa Moderna a càrrec de Alan Capellades 21 Arxiu Històric 

22/03/2018 Activitats: vine a conèixer l'Arxiu. 3er ESO. Institut Ègara 44 Arxiu Històric 
23/03/2018 Formació Gestió documental. Grup CECOT 16 Arxiu Històric 
1 al 23 març Visites lliures als Gegants i l'Àguila 26 Arxiu Històric 

  Total  415  
  Consultes  Totals   
  Pàgines web consultades 737  
  Usuaris telemàtics 3,964  
  Unitats documentals consultades 487  
  Usuaris presencials 136  

       
Data Activitats abril  Assistents  Ubicació  

12/04/2018 Taller "La família Tafaner". 3er primària. Escola Tecnos 29 Arxiu Històric 
13/04/2018 Taller "La família Tafaner". 3er primària. Escola Tecnos 32 Arxiu Històric 

20/04/2018 
Presentació de l'opuscle sobre la Festa Major. La festa de les 
Santes Relíquies de Terrassa 62 Arxiu Històric 

3 al 30 abril Visites lliures als Gegants 32 Arxiu Històric 
  Total  155   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 681   
  Usuaris telemàtics 2.435   
  Unitats documentals consultades 620   
  Usuaris presencials 135   

        
Data Activitats maig  Assistents  Ubicació  

14/05/2018 Taller de formació de Gestió Documental. Grup de CECOT 15 Arxiu Històric 

17/05/2018 
Taller de formació de Gestió Documental. Grup Ègara 
Formació 22 Arxiu Històric 

24/05/2018 Visita a l'Exposició del Barri del Segle XX. Escola Sagrat Cor 84 Arxiu Històric 
25/05/2018 Visita a l'Exposició del Barri del Segle XX. Escola Sagrat Cor 85 Arxiu Històric 
25/05/2018 Taller sobre bruixeria CEHT. Institut Can Roca 55 Arxiu Històric 
28/05/2018 Taller sobre bruixeria CEHT. Institut Can Roca 57 Arxiu Històric 

31/05/2018 
Taller de formació de Gestió Documental. Grup Foment de 
Terrassa 16 Arxiu Històric 

31/05/2018 Visita a l'Arxiu d'arquitectes de l'Àrea Metropolitana 9 Arxiu Històric 
2 al 31 maig Visites lliures a l'exposició del Segle XX 21 Arxiu Històric 
2 al 31 maig Visites lliures als Gegants 27 Arxiu Històric 

  Total  391   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 1.400   
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  Usuaris telemàtics 3.337   
  Unitats documentals consultades 609   
  Usuaris presencials 168   

        
Data Activitats juny  Assistents  Ubicació  

07/0,6/2018 Presentació del Joc i Llibre: "Tu com ho dius?" 70 Arxiu Històric 
07/06/2018 Gravació: Treball de final de Màster 7 Arxiu Històric 
11/06/2018 Taller sobre bruixeria. Escola Vedruna (ESO) 47 Arxiu Històric 
12/06/2018 Taller sobre bruixeria. Escola Vedruna (ESO) 48 Arxiu Històric 

12/06/2018 Gravació: Treball de final de Màster 8 Arxiu Històric 
12/06/2018 Xerrada sobre bruixeria. Grup de dones de Can Palet 37 Arxiu Històric 
20/06/2018 Graduació alumnes de P-5. Escola Sala i Badrinas 170 Arxiu Històric 
1 al 29 juny Visites lliures als Gegants 12 Arxiu Històric 
  Total  399   

  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 915   

  Usuaris telemàtics 1.871   
  Unitats documentals consultades 570   

  Usuaris presencials 202   
        

Data Activitats juliol  Assistents  Ubicació  
06/07/2018 Taller de Gestió Documental. CECOT 15 Arxiu Històric 
18/07/2018 Taller d’Estiu. Arqueolític 16 Arxiu Històric 
26/07/2018 Taller de Gestió Documental. CECOT 14 Arxiu Històric 

3 al 27 juliol Visites lliures als Gegants 10 Arxiu Històric 
  Total  55   

  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 563   

  Usuaris telemàtics 1.427   
  Unitats documentals consultades 434   
  Usuaris presencials 133   

        
Data Activitats agost  Assistents  Ubicació  

 Sense activitats   
  Total     
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 525   
  Usuaris telemàtics 1.108   
  Unitats documentals consultades 41   

  Usuaris presencials 58   
      

Data Activitats setembre  Assistents  Ubicació  
13/09/2018 Visita a l’Arxiu d’arxiveres de Santa Perpètua de Mogoda 3 Arxiu Històric 
14/09/2018 Taller de Formació de Gestió Documental. Grup de CECOT 8 Arxiu Històric 

3 al 28 
setembre Visites lliures als Gegants 31 Arxiu Històric 

  Total  42   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 545   
  Usuaris telemàtics 1369   
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  Unitats documentals consultades 421   
  Usuaris presencials 100   

        
Data Activitats octubre  Assistents  Ubicació  

03/10/2018 Reunió del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 10 Arxiu Històric 
04/10/2018 Audiència del Regidor Jordi Rueda 40 Arxiu Històric 
10/10/2018 Reunió del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 5 Arxiu Històric 

10/10/2018 
Institut Terrassa. Visita a l’Arxiu, grup de 1er ESO. Assignatura 
optativa: «L’ofici d’historiador» 15 Arxiu Històric 

22/10/2018 
IV Jornada Tècnica «Art i Patrimoni» a la Seu d’Ègara. 
Conferència del Joan Soler. 82 Arxiu Històric 

3 al 28 
setembre Visites lliures als Gegants 29 Arxiu Històric 

  Total  181   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 603   
  Usuaris telemàtics 1.447   
  Unitats documentals consultades 910   
  Usuaris presencials 217   

        
Data Activitats novembre  Assistents  Ubicació  

08/11/2018 
Mostra de documents del segle XIX-XX. UAB alumnes del 
professor Josep Puy 7 Arxiu Històric 

29/11/2018 Taula del Parc de Vallparadís 12 Arxiu Històric 

30/11/2018 Visita a l’Arxiu, de personal de l’Arxiu Nacional de Catalunya 3 Arxiu Històric 

30/11/2018 
Presentació del llibre «Una història de Terrassa», a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament 170 Arxiu Històric 

3 al 30 de nov 
Exposició: «Els tresors de la Seu d’Ègara. Patrimoni singular 
català 50 Arxiu Històric 

3 al 30 de nov Visites lliures als Gegants  21 Arxiu Històric 
  Total  263   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 665   
  Usuaris telemàtics 2.180   
  Unitats documentals consultades 1.111   
  Usuaris presencials 298   

        
Data Activitats desembre  Assistents  Ubicació  

03/12/2018 Reunió del Centre d’Estudis de Terrassa 3 Arxiu Històric 
05/12/2018 Visita a l’Arxiu del personal de la Filmoteca 5 Arxiu Històric 
11/12/2018 Participació al «Laboratori d’Arxius Municipals» 2 Arxiu Històric 

13/12/2018 
Conferència a l’Associació de Veïns del Segle XX. A càrrec de 
Joan Soler 53 Arxiu Històric 

17/12/2018 
Visita i mostra de documents «On són les dones a la història 
de Terrassa» 1er batxillerat 18 Arxiu Històric 

18/12/2018 
Visita i mostra de documents «On són les dones a la història 
de Terrassa» 1er batxillerat 17 Arxiu Històric 

19/12/2018 Reunió arxivers 3 Arxiu Històric 

20/12/2018 
Taller de Gestió Documental. Institut Ègara Formació 
Patge Reial, Escola Sala Badrines 8 Arxiu Històric 

21/12/2018 Exposició: «Els tresors de la Seu d’Ègara.  467 Arxiu Històric 
3 al 28 de Patrimoni singular català» 31 Arxiu Històric 
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desembre 
3 al 28 de 
desembre Visites lliures als Gegants  24 Arxiu Històric 

  Total  631   
  Consultes  Totals    
  Pàgines web consultades 1.030   
  Usuaris telemàtics 2.374   
  Unitats documentals consultades 497   
  Usuaris presencials 154   

        
  Total activitats 82   
  Total assistents 2.912  
  Pàgines web consultades 10.655   
  Usuaris telemàtics 26.122   
  Unitats documentals consultades 6.621   
  Usuaris presencials 1.917   

 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa ex ecutada % d'execució
Personal 168.932,00 €               176.876,43 €                    104,70%
Béns corrents i serveis 74.155,00 €                 54.612,68 €                     73,65%
Transferències corrents 14.000,00 €                 15.400,00 €                     110,00%
Inversions -  €                          -  €                               
Transferències de capital -  €                          -  €                               
TOTAL...................... 257.087,00 €               246.889,11 €                    96,03%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés exe cutat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                          -  €                               
Transferències corrents 35.000,00 €                 -  €                               0,00%
Ingressos patrimonials -  €                          -  €                               
Transferències de capital -  €                          -  €                               
 -  €                          -  €                               
TOTAL...................... 35.000,00 €                 -  €                               0,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Museu de Terrassa 

PROGRAMA  Museus 

 

CODI PROGRAMA  33301 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
 
Prioritat  

 
5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 
esportiva, universitària i turística de Terrassa 
 

 
Compromís  

 
98, 99 i 104 

 
 
Descripció del programa  
 
El Museu de Terrassa s'encarrega de la gestió del patrimoni històric, artístic, etnogràfic i arqueològic a nivell 
local. Les seves principals funcions són la salvaguarda, documentació, exhibició i divulgació del patrimoni 
històric i artístic terrassenc. 

 
Dedica una especial atenció a l'activitat arqueològica i a la recuperació i difusió del patrimoni històric local i 
comarcal. El seu marc d'actuació preferent és l'evolució del territori i l'ocupació humana de Terrassa i la 
seva comarca des dels orígens fins als nostres dies. 
 
El Museu de Terrassa el conformen els equipaments museístics municipals següents: el Castell Cartoixa de 
Vallparadís (seu principal), la Seu d’Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, la Torre del Palau i el Centre 
d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa, i el Claustre del Convent de Sant Francesc.  
 
Altres espais relacionats amb l'activitat museística són els dipòsits de reserva, situats als jardins de la Casa 
Alegre de Sagrera i a un magatzem al carrer Pare Font. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

 

 
El Museu de Terrassa (MdT) s’adreça a tots els 
perfils de públics (població en general, escolar, 
familiar, tercera edat, educació especial, col·lectius 
diversos, públic no visitant, persones amb 
discapacitat...), edats, interessos, procedències... 
 
S’intenta treballar de forma col·laborativa amb altres 
entitats, institucions, serveis de l’Ajuntament de 
Terrassa,  la Parròquia de Sant Pere, el Bisbat de 
Terrassa...  
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Objectius anuals  
 
� Treballar en la protecció, la conservació, la restauració i la difusió del patrimoni històric i artístic de la 

ciutat. 
� Promoure les donacions i els préstecs d’objectes de la col·lecció. 
� Augmentar el públic visitant del Museu.  
� Garantir l'accés a la cultura a tothom.  
� Incrementar els usuaris del Departament d’Educació i d’Acció Cultural (DEAC): activitats, visites, 

itineraris i tallers. 
� Mantenir la qualitat de l’oferta educativa.  
� Difondre el patrimoni local.  
� Desenvolupar exposicions pròpies i col·laborar en exhibicions d’altres entitats o serveis de l’Ajuntament 

de Terrassa. Elaborar material didàctic i el catàleg de l’exposició temporal de llarga durada. 
� Treballar en les diferents xarxes locals, catalanes i europees per difondre el patrimoni de la ciutat. 
� Realitzar sessions formatives relacionades amb la investigació i recerca de la Seu d’Ègara. 
� Desenvolupar tasques de docència mitjançant la supervisió d’estudiants universitaris i de graus mig. 
� Garantir el dret a la informació (consultes especialitzades, biblioteca, arxiu del Museu...). 
� Coordinar les publicacions del museu i promoure les publicacions relacionades amb el patrimoni local..  
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Es programen jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de 

Vallparadís i a la Seu d'Ègara. Esglésies de Sant Pere el 1r cap de setmana de mes, per celebrar alguns 
actes rellevants a la ciutat com són el Festival de Jazz, la Fira modernista, la Festa Major, etc o 
celebracions relacionades amb la difusió del patrimoni com són el Dia Internacional dels Museus, les 
Jornades europees de patrimoni, el Dia Internacional de l’Art Nouveau, ... 

 
� Durant el curs escolar 2018–2019, el Museu va oferir 65 propostes didàctiques diferents: 27 visites, 14 

itineraris, 9 tallers i 12 visites en llengua estrangera. d’aquestes, 4 son novetats.  
 

� El DEAC duu a terme activitats adreçades a públic en general, infantil, familiar ... al llarg de tot l’any amb 
l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural del Museu de Terrassa. 

 
� Es desenvolupen diferents iniciatives relacionades amb l’accessibilitat al Museu. 

 
� Inspeccions a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d’Ègara per part 

de personal tècnic de Turisme per a tothom de l’Agència Catalana de Turisme. 
 

� Col·laboració en iniciatives de promoció turística: bitllets combinats de Ferrocarrils de la Generalitat, 
visita combinada la Seu d’Ègara i el Monestir de Sant Cugat del Vallès, regal d’entrades gratuïtes i/o 
descomptes per visitar el Museu en col·laboració amb publicacions, xarxes, mitjans de comunicació, 
actes esportius, actes gastronòmics, activitats culturals...  

 
� Col·laboració en el Projecte Rememory amb el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) per endarrerir la 

progressió de la demència en persones que es troben en fases inicials.  
 

� Treball en les diverses xarxes locals, catalanes i europees per difondre el patrimoni de la ciutat: 
TerrassaEduca, Xarxa de Museus Locals, Xarxa de Museus i monuments de Catalunya - XMHcat, xarxa 
de Turisme i Patrimoni, XATIC i xarxa europea d’Art Nouveau. 

 
� Candidatura de la Seu d’Ègara a patrimoni de la humanitat: treballs per reformular el dossier per part de 

l’equip redactor i presentació de la candidatura al Consejo de Patrimonio Histórico celebrat a Elx 
(Alacant) el 26 d’octubre. Aquest resol inscriure la Seu Episcopal d’Ègara i la seva decoració pictòrica 
(S. V – VII) a la llista indicativa. Per celebrar aquesta fita, a finals d’any té lloc el videomapatge de la Seu 
d’Ègara. 
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� L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) ha elaborat i presentat una reproducció en 3D de 

l’església de Sant Miquel a partir de l’escaneig làser i la fotogrametria digital. El treball s’emmarca en el 
projecte de recerca arqueològica que s’està duent a terme actualment a la Seu d’Ègara, amb la 
implicació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, l’Ajuntament de 
Terrassa i la Parròquia de Sant Pere.  

 
� S’ofereixen un total de 17 exposicions durant l’any 2018: 12 de producció pròpia i 5 de producció aliena. 

A més, al web del Museu es poden visitar, prement un clic, una oferta de 5 exposicions virtuals. 
 

� Es treballa en la realització de publicacions dedicades al patrimoni local. 
 
 
Resultats Assolits  
 
• En relació a l’accessibilitat, a llarg de l’any es treballa en: la realització del guió explicatiu de la maqueta 

de la Seu d’Ègara, dins del projecte de la Mirada Tàctil; el web del Museu de Terrassa; revisió del Mapa 
de recursos inclusius de la ciutat de Terrassa emmarcat en el Pla Local d’Inclusió Social (PLIS); junt a 
l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat, s’inicia el projecte per crear un itinerari modernista 
per a tothom però principalment adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual; l’elaboració d’un fullet 
informatiu bàsic seguint les directrius de la Lectura Fàcil arran de la participació en una formació 
específica, el «Curs de tècniques per elaborar textos de Lectura Fàcil» organitzat per l’Oficina de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.  

 
• El Museu de Terrassa ha estat obert al públic un total de 1.853 hores que es desglossen: Castell 

Cartoixa de Vallparadís (268 dies i 1.304 hores), Casa Alegre de Sagrera (240 dies i 1.523 hores), Seu 
d’Ègara (312 dies i 1.853 hores), Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la vila medieval de Terrassa 
(CIVMT) (75 dies i 81 hores) i claustre del convent de Sant Francesc (241 dies i 1.326 hores).  

 
• El còmput total de públic visitant del MdT ha estat de 67.738 persones (35.113 individuals i 32.625 en 

grup). 
    Per seccions es desglossa de la següent forma: 

- Castell Cartoixa de Vallparadís: 9.582 individuals i 6.086 en grup. TOTAL: 15.668  visitants. 
- Seu d’Ègara: 5.642 individuals i 13.841 en grup. TOTAL: 19.483 persones. 
- Casa Alegre de Sagrera: 19.521 individuals i 10.262 en grup. TOTAL: 29.783  visitants.  
- Torre del Palau i CIVMT: 1.861 en grup. TOTAL: 1.861 persones. 
- Claustre del convent de Sant Francesc: 368 individuals i 575 en grup. TOTAL: 943  visitants. 

Castell Cartoixa de Vallparadís

Seu d'Ègara

Casa Alegre de Sagrera

Torre del Palau i CIVMT

Claustre convent St. Francesc

 
 

• Durant el curs escolar 2017-2018 es comptabilitzen un total de 531 sessions realitzades i 13.457 usuaris 
del Servei Educatiu, distribuïts de la forma següent: 279 visites i 7.211 usuaris 149 itineraris i 3.797 
participants 103 tallers i 2.449 usuaris.  

 
• L’any 2018, el DEAC va realitzar 553 sessions amb 14.142 usuaris.  
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• Per tipus d’activitat, les sessions i usuaris que hi han participat son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITES SESSIONS PARTICIPANTS

Castell Cartoixa de Vallparadís 21 505
Seu d'Ègara 67 1937
Casa Alegre de Sagrera 30 766
Claustre del convent de Sant Francesc 7 72
Torre del Palau i CIVMT 17 274
El modernisme a les teves mans 0 0
La Seu d'Ègara a les teves mans 0 0
Cementiri municipal de Terrassa 7 145
De professió ... Guia! 1 12
Teatre Principal 0 0
L'aventura de l'art 4 102
Romànic i gòtic a la Seu 0 0
Les històries de l'arqueòloga Puig 1 15
Un castell de conte 20 510
Una casa molt alegre 12 336
El conte de la Seu d'Ègara 1 37
En Genís, l'hipopòtam prehistòric de Vallparadís 8 187
La castanyada 5 183
La vella Quaresma no vol marxar! 5 145
Per Sant Jordi, el drac de Terrassa 7 151
El tió del Museu 0 0
Toc, toc ... Déu vos guard! 12 376
Una aventura de bandolers 6 139
Hi havia una vegada ... Una torre en un palau 5 111
Contes de princeses 12 469
Una de romans 0 0
visites especials 9 330
TOTAL 257 6802

ITINERARIS SESSIONS PARTICIPANTS

Itinerari medieval 69 1890
Què hi pintes a la vila medieval? 5 135
itinerari industrial 12 313
Itinerari modernista 31 874
Itinerari industrial + modernista 4 100

4 113

La Guerra civil a Terrassa 4 106
Terrassa a l'època moderna 0 0
Històries del centre 6 144
Per quedar-se d'una peça! 0 0
A toc de pito! 8 159
La Teranyina 1 9
Industrial i modernista en anglès 0 0
Industrial i modernista en francès 0 0
itinerari medieval en anglès 3 82
itinerari medieval en francès 0 0
Itineraris especials 3 75
TOTAL 150 4000

Un dia en la vida dels obrers i de les obreres del 
tèxtil
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• S’han dut a terme un total de 175 esdeveniments diferents en alguna de les seccions: 92 activitats 
organitzades pel propi museu per donar a conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural adreçades a tota 
tipologia de públics (infantil, familiar, jovent, gent gran, etc)  i 83 actes aliens. Aquesta xifra suposa un 
increment de 29 actes més en relació a l’any passat.  

 
• Al llarg del 2018, gairebé 5.300 persones participen en activitats organitzades directament pel Museu de 

Terrassa. Cal tenir present que alguns actes no estan quantificats per la gran quantitat de públic 
assistent. Cal destacar que personal tècnic del Museu realitza algunes activitats fora del museu.  

 
• El MdT col·labora i acull en les diferents seccions un elevat nombre d’activitats organitzades per altres 

serveis municipals, entitats, institucions, la Parròquia de Sant Pere... i a més, participa en l’organització 
d’altres esdeveniments. Durant el 2018 participen en esdeveniments aliens 3.074 persones. 

 
• En el cas dels concerts majoritàriament estan organitzats per altres serveis municipals, entitats, 

institucions, la Parròquia de Sant Pere...  Alguns són gratuïts i d’altres de pagament. S’han dut a terme 
40 concerts amb una assistència de 4.349 persones. En alguns casos no disposem de les dades 
concretes per la gran afluència de públic (Fira modernista...). 

 
• Es col·labora en iniciatives per promocionar turísticament el Museu: bitllets combinats de Ferrocarrils de 

la Generalitat, visita combinada la Seu d’Ègara i el Monestir de Sant Cugat del Vallès, regal d’entrades 

TALLERS SESSIONS PARTICIPANTS

Eines i foc. La prehistòria a Terrassa 18 455
Construïm la Torre del Palau 9 176

2 52

Un vitrall modernista 11 260
Va de retrats   -  Infantil 9 234
Va de retrats  -  Primària 7 183
Vida i mort al món antic 3 67
Pintura prehistòrica 2 76
Tallers especials (Setmana Santa, estiu i Nadal) 70 1462
TOTAL 131 2965

El mercat i els diners a la vila medieval de 
Terrassa

VISITES EN LLENGUA ESTRANGERA SESSIONS PARTICIPANTS

Casa Alegre de Sagrera in English 0 0
Casa Alegre de Sagrera en Français 0 0
The Seu d'Ègara in English 1 10
Seu d'Ègara en Français 0 0
Castell Cartoixa de Vallparadís in English 0 0
Castell Cartoixa de Vallparadís en Français 0 0
Torre del Palau in English 0 0
Torre del Palau en Français 0 0
Industrial and modernista Terrassa 0 0
Terrassa industriel et moderniste 0 0
Medieval Terrassa 3 82
Terrassa medieval 0 0
El barret màgic del senyor Alegre 11 283
TOTAL 15 375

VALLPARADÍS: HISTÒRIA I AVENTURA SESSIONS PARTICIPANTS

Seu d'Ègara + 2 activitats esportives 0 0

0 0

TOTAL 0 0

Castell Cartoixa de Vallparadís + 2 activitats 
esportives
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gratuïtes i/o descomptes per visitar el Museu en col·laboració amb publicacions, xarxes, mitjans de 
comunicació, actes esportius, actes gastronòmics, activitats culturals, ...  

 
• Xarxes col·laboratives: participació a la XXXIa Jornada de la Xarxa de Museus Locals: «Museu(s) i 

gènere(s): avançant cap a una cultura de la igualtat» que es realitza al Museu d’Art de Cerdanyola – 
Museu i Jaciment ibèric de Ca n’Oliver; assistència a la reunió de la Junta Coordinadora de la Xarxa 
d’entitats Terrassaeduca celebrada al Servei Municipal d’Educació; participació en la reunió de la Junta 
Coordinadora de la Xarxa Terrassaeduca celebrada al Servei Municipal d’Educació i es duen a terme 
diverses feines relacionades amb la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa 
Art Nouveau.  

 
• El 27 de novembre té lloc, a la Casa Alegre de Sagrera, la reunió de la Junta de Museus. 
 
• El Museu ha donat resposta a les consultes especialitzades relacionades amb el seu fons, i/o informació 

històrica. En alguns casos ha calgut derivar la consulta a alguna altra institució o persona especialitzada. 
 

• Rodatges, gravacions o sessions fotogràfiques destacables a diferents seccions del Museu al llarg del 
2018: Canal Terrassa entrevista a Josep Cornella, luthier, afinador i restaurador de pianos que ha 
treballat en la restauració del piano Blüthner de la Casa Alegre de Sagrera; al llarg del mes de maig, 
alumnat de l’FP d’imatge i so de l’Institut Santa Eulàlia van desenvolupar el Projecte “Patrimoni 
Arquitectònic de Terrassa 360º”, una proposta audiovisual per donar a conèixer alguns elements del 
patrimoni arquitectònic terrassenc de la nostra ciutat. Al juny es van presentar al públic els resultats 
d’aquest treball realitzant en algunes de les seccions del museu; col·laboració amb PRODIS facilitant la 
realització de fotografies en algunes de les nostres seccions per elaborar un calendari solidari  i 
gravacions diverses per part d’alumnat de l’ESCAC i altres entitats i/o associacions.  

 
 

EXPOSICIONS: 
 
• Exposicions de producció pròpia: 

 
- Exposició temporal de llarga durada a la Sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís: 
«Gabinet de col·leccionista». Aquesta mostra es va inaugurar el 29 de juny de 2017 i finalitza el 2 de 
setembre de 2018, després d’un període de pròrroga. En els 148 dies d’obertura al llarg del 2018, la 
visiten 5.982 persones. Durant tot el temps en que la mostra s’ha pogut contemplar, la xifra de 
visitants total és de 10.913 persones. 
 
- Exposició temporal «Els tresors de la Seu d’Ègara: patrimoni singular català». Aquesta mostra s’ha 
exhibit en diferents espais patrimonials del Museu i altres equipaments de la ciutat: 
 

• Delegació de Govern de la Generalitat davant de la Unió europea a Brussel·les (Bèlgica). La 
mostra s’inaugura el 4 de desembre de 2017 i es pot visitar fins al 29 de març de 2018. Un 
total de 307 persones l’han visitada al llarg d’aquests mesos.   

• Castell Cartoixa de Vallparadís (de l’11 d’abril al 6 de maig): la van veure 459 persones al 
llarg dels 20 dies d’exhibició. 

• Casa Alegre de Sagrera (del 9 al 27 de maig): la mostra resta 15 dies oberta i la contemplen 
14.488 persones. 

• Seu d’Ègara (de l’1 de juny al 4 de juliol): té 601 usos al llarg dels 30 dies d’obertura. 
• Seu de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) del 6 al 27 

de juliol: 234 persones la contemplen.  
• Seu d’Ègara (de l’1 d’agost a l’11 de setembre): en 36 dies la visiten 542 persones. 
• Centre Cívic Montserrat Roig (del 17 de setembre al 31 d’octubre): 200 visitants. 
• Arxiu Històric de Terrassa (del 6 de novembre al 28 de desembre): 50 persones. 

 
- Mostra “Brindis modernista” amb peces d’indumentària, roba de la llar i altres objectes de les 
col·leccions del Centre de Documentació Museu Tèxtil (CDMT) i del Museu de Terrassa. La mostra 
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es pot visitar a la Casa Alegre de Sagrera entre l’11 i el 13 de maig (Fira modernista de Terrassa). 
Unes 14.488 persones la contemplen. 
 
- La joia del Museu: el piano «Blüthner» de la Casa Alegre de Sagrera, recentment restaurat i dos 
plafons explicatius de l’instrument i de la seva història. La mostra s’emmarca dins dels actes del Dia 
Internacional dels Museus (del 16 de maig al 17 de juny). La visiten 554 persones. 
 
 
-  Exposició «Un jardí per al repòs», organitzada per la Societat Municipal de Serveis Funeraris de 
Terrassa S.A. i produïda pel Museu de Terrassa. Exposada al recinte del Cementiri de Terrassa del 
15 d’octubre a l’1 de novembre amb un total de 4.378 visitants. 
 

• Exposició de producció externa: 
 

- Exposició temporal a la Sala del Tinellet del Castell cartoixa de Vallparadís: «Més enllà de 
Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf», produïda pel Museu d’Història de Catalunya. S’exhibeix entre 
el 10 d’octubre al 16 de desembre (46 dies). La visiten 2.913 persones. 
 
- Mostra de la cuina Pompidor creada per l’alumnat del Cicle Superior de disseny d’elements per a 
l’espectacle de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa en motiu de la XVI Fira modernista de 
Terrassa. S’exhibeix entre el 8 al 13 de juny, en motiu del Dia Internacional de l’Art Nouveau. La 
contemplen 218 persones. 
-  Intervenció poètica a l’església de Sant Pere dins del Festiva de poesia «Elixir», el 9 de juny: 500 
persones. 
-  Exposició dels nans i capgrossos de Terrassa dins dels actes de la Festa Major de Terrassa 2017, 
del 30 de maig al 6 de juliol (28 dies oberta), a la Casa Alegre de Sagrera amb 1.117 persones. 
Organitzada per Ajuntament de Terrassa – Cultura. 
 
-  Mostra de quadres en motiu de la Festa Major del barri, organitzada per l'Associació de Veïns de 
Vallparadís, el 15 i 16 de juny de 2018 (2 dies d’obertura), al Castell Cartoixa de Vallparadís: 431 
visitants. 

 
• Exposicions virtuals: 

 
- “La riuada del 62 a Terrassa. L’abans i el després de la ciutat”: 1.134 visitants. 
 
- “Terrassa inspira. Obra artística del fons del Museu dels segles XX i XXI amb la ciutat i el seu 
entorn com a motiu”: 405 persones. 
 
- “Una història de rajoles. La col·lecció del Museu de Terrassa”: 474 visitants. 
 
- “Terrassa, escultures públiques”: 269 persones. 
 
- “El Bisbat d’Ègara”: 256 visitants. 
 
 

COMUNICACIÓ:  
 
• Canal YouTube del Museu de Terrassa: es comptabilitzen 723 visualitzacions més respecte al 2017. Les 

gravacions penjades estan relacionades amb el patrimoni local i amb el fons del MdT. Aquest any no s’ha 
penjat cap nou vídeo. Es poden veure 6 gravacions diferents: Museu Terrassa. Esglésies de Sant Pere, 
Sant Miquel i Santa Maria: 1.442 visualitzacions (+ 499); Museu de Terrassa. Esglésies de Sant Pere, 
Sant Miquel i Santa Maria. vídeo 360 graus Barcelona: 571 visualitzacions (+ 101); Museu de Terrassa. 
Església de Santa Maria. vídeo 360 graus Barcelona: 80 visualitzacions (+ 19); Museu de Terrassa. 
Església de Sant Miquel. vídeo 360 graus Barcelona: 780  visualitzacions (+ 65); Museu de Terrassa. 
Església de Sant Pere - vídeo 360 graus Barcelona: 125 visualitzacions (+ 35) i El nu a la col·lecció del 
Museu de Terrassa: 130 visualitzacions (+ 4).  
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• Web del Museu de Terrassa (www.terrassa.cat/museu): 52.574 sessions; 40.094 usuaris visitants i 
106.446 pàgines vistes. El nombre de sessions ha augmentat en un 21%. 

 
• Facebook del Museu (www.facebook.com/museudeterrassa): 1.234 persones han premut al llarg 

d’aquest any l’opció “M’agrada”. Això suposa un increment d’un 16%.  
 

• Mencions a Google durant l’any 2018: 4.740. Es tracta d’un descens del 46% en relació al 2017.  
 

• La puntuació del Museu de Terrassa segons els usuaris de Google és d’un 8,80.  
 

• La puntuació del Museu de Terrassa per part dels usuaris del Tripadvisor és d’un 9.  
 

• Desenvolupament de materials de comunicació i difusió diversos (cartells, pòsters activitats infantils i 
familiars, jornades, cicles de conferències, la fitxa informativa de la joia del Museu...). 

 
• S’editen els números 52 i 53 del «Merlet. Butlletí digital del Museu de Terrassa». 

 
 

COL·LECCIÓ DEL MUSEU DE TERRASSA:  
 
• El nombre estimat de peces que conformen la col·lecció del Museu de Terrassa és de 30.000. 

D’aquestes, 27.172 estan registrades i 27.150 documentades.  
 
• La temàtica de la col·lecció del Museu de Terrassa és: 29% d’arqueologia, 40% d’art, 16% d’arts 

decoratives, 2% de biogràfic, 2% de ciència i tècnica, 6,70% d’etnologia, 4% de numismàtica, 0,20 de 
geologia i paleontologia i 0,10% de zoologia.   

 
• El nombre total d’objectes que disposen de la documentació on-line és de 20.484.  

 
• Al llarg del 2018 s’han estudiat 49 objectes i s’han ingressat 159 objectes (270% més que l’any anterior).  
  
• En relació a la conservació preventiva al llarg de l’any 12 peces han rebut alguna intervenció directa i 

específica.  
 

• Es considera que 6.080 objectes exposats o en els magatzems estan en bones condicions de 
conservació preventiva. 

 
• El MdT disposa d’una superfície de 2.433 metres quadrats d’emmagatzematge. No queda però espai 

lliure per a aquest ús. 
 

• Al llarg del 2018 s’han realitzat 90 anàlisis de béns patrimonials mobles i immobles inventariats de 
Terrassa (increment de 96% en relació a l’anterior any). El municipi disposa de 306 béns catalogats o 
inventariats.  

 
• El nombre de peces registrades exposades en l’exposició permanent és de 3.228.  

 
• Aquest any s’han prestat un total de 40 objectes per a exposicions temporals organitzades per altres 

institucions, museus, entitats...  
 Destaquen: 1 cuina econòmica per a l’exposició “Flames a la frontera. Catalunya i la Gran  Guerra” que 

es podrà veure al Museu d’Història de Catalunya; 1 capitell de pilastra  recuperat del Teatre 
Principal (MdT 26.219) per la mostra «El Modernisme i les flors»; 2  dibuixos de la sèrie dels repatriats 
de Cuba de Laureà Barrau (MdT 2647 i 2657) per  l’exposició «Cuba. 1898, de colònia a nova 
república»;  27 obres per l’exposició «Masies de  Terrassa i Matadepera. La mirada artística d’Eduard 
Rosell» a la sala d’Amics de les Arts i  Joventuts Musicals; 1 retrat de Paulina Pi de la Serra, d’en 
Roc Alabern, per a la mostra  «Honors i Distincions. Inventari del retrat polític oficial».  
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• Una de les intervencions més destacables de l’any és la finalització de la restauració dels plafons murals 
de la Casa Alegre de Sagrera, gràcies al programa de conservació i restauració de la Xarxa de Museus 
Locals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona (abril i maig de 2018). L’equip de 
treball està format per una tècnica del Laboratori de conservació-restauració de l’OPC, una restauradora 
contractada i alumnes en pràctiques del Grau de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts i 
de l’Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya.  

 
 
PERSONAL DEL MUSEU DE TERRASSA  
 
• El personal del MdT que ha treballat durant el 2018 ha estat format per 28 persones, 15 dels quals com a 

personal propi de l’Ajuntament de Terrassa (9 homes i 6 dones). Actualment, dos d’aquests treballadors 
estan contractats com a tècnics superiors (A1).   

 
• L’any 2018, el total d’hores treballades pel personal propi ha estat de 20.877,31 hores i el total d'hores de 

l'any de baixa (incapacitat temporal), del conjunt de treballadors/es estables que treballen als museus 
locals ha estat de 4.292 hores. 

 
• S’han destinat 15.979 hores a la vigilància de les seccions del Museu que es desglossen de la següent 

forma: zeladors de l’empresa IMAN (270 h), servei consergeria festius a la Seu d’Ègara per part 
d’Arqueolític (28 h), personal de consergeria propi del museu (12.588,70 h) i 2 conserges Pla d’Ocupació 
de Foment (3.093 h).  

 
• El personal propi del MdT ha destinat un total de 138,50 h a la formació.  

 
• Durant el 2018 s’han tutoritzat les pràctiques a 7 persones: 3 alumnes de l’IES Cavall Bernat, 2 alumnes 

d’Arqueologia de la UAB i 2 alumnes del 2018 de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya.  

 
• Aquest any tres  persones de Plan  d’ocupació han treballat  al  Museu realitzant tasques de 
 consergeria (2) i d’administració (1). 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Indicadors d’assistència 2018 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
� Augmentar el públic visitant del Museu. Garantir l'accés a la cultura a tothom.  
� Explicar la història des d’una perspectiva de gènere. 
� Usar un llenguatge no sexista en tots els materials de difusió del Museu. 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Dins dels actes commemoratius del Dia Internacional de la dona, el diumenge 11 de març, el Museu de 

Terrassa i la Funerària de Terrassa SAU programen la visita «La dona és protagonista». Un itinerari pel 
Cementiri Municipal de Terrassa en el qual la dona és protagonista. Es mostrava com la figura femenina 
ha estat plasmada en l’art funerari. Hi van participar una desena de persones.  
 

� A nivell de la comunicació del Museu de Terrassa es treballa per utilitzar en tot moment un llenguatge 
no sexista. 

 
 
Resultats Assolits  
 
• En la visita «La dona és protagonista» hi participen una desena de persones. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
L’itinerari proposat mostra com la dona ha estat plasmada en l’art funerari local. Trobem la dona que plany, 
la ploracossos, una figura de solitud, aïllada; la dona mare, que sofreix i que es representa amb la figura de 
la Verge Maria; la dona com al·legoria del pas del temps, de les edats de l'ànima; la dona angèlica que 
acompanya l'ànima en el seu viatge; etc. Cada artista, veu i representa la dona segons el seu criteri. El 
resultat: peces de tipologies, concepcions, models, materials i factures diverses i diferents. 
 
La ruta pel cementiri local va permetre apropar-se a l’obra en marbre de Miquel Ros, en pedra de Carles 
Armiño, en terracota de Cèsar Cabanes, en mosaic de Santiago Padrós, en bronze de Joan Borrell i Nicolau 
o en acer inoxidable de Ferran Bach-Esteve. La visita acaba davant de l’obra “Terrassa agraïda” (2005) de 
la ceramista Elisa Bassiner, la única artista dona. 
 
A finals d’any es comença a treballar en una mostra per donar a conèixer les peces de la col·lecció del 
Museu realitzada per artistes femenines i explicar la història, les dificultats a desenvolupar la seva carrera... 
que s’inaugurarà el març del 2019. 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIAD A A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 

Classificació del programa   
Objectius anuals   
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Activitats organitzades pel Museu   

 
� Del 2 al 5 de gener, una quarantena d’infants participen en els tallers “Un Nadal de conte” a la Casa 
Alegre de Sagrera.  
 
� El dimecres 3 de gener té lloc, a la Casa Alegre de Sagrera, l’activitat familiar El patge Xiu-Xiu, dins del 
programa “Per Nadal, la mainada al Museu” (36 persones).     
 
� El 2 de febrer es realitza, a la Casa Alegre de Sagrera, una activitat familiar per crear una màscara de 
Carnaval (50 participants).  
 
� La Casa Alegre de Sagrera acull la conferència inaugural del cicle «Memòria del col·leccionisme artístic 
terrassenc»: «1850-1950: Un segle de col·leccionisme a Catalunya» a càrrec de Bonaventura Bassegoda, 
catedràtic d’Història de l’art de la Universitat Autònoma de Barcelona (29 persones).  
 
� El 14 de febrer té lloc la segona conferència d’aquest cicle: «Els orígens del col·leccionisme vuitcentista 
a Terrassa: excursionisme científic, arqueologia i tertúlies» a càrrec de Carles Sánchez, doctor en Història 
de l’art de la Universitat Autònoma de Barcelona i tècnic del Museu de Terrassa (29 participants).  
 
� La tercera xerrada del cicle de col·leccionisme té lloc el 21 de febrer. Vint-i-vuit persones assisteixen a 
«La col·lecció de Josep Soler i Palet: embrió de l’actual Museu de Terrassa» a càrrec de la Gemma 
Ramos, historiadora de l’Art i conservadora del Museu de Terrassa.  
 
� El diumenge 25 de febrer es va realitzar el taller familiar «Crea un univers de records» al Castell 
Cartoixa de Vallparadís. Aquest taller manual estava relacionat amb l’exposició «Gabinet de 
col·leccionista» (13 assistents).  
 
� En motiu del 150è aniversari del naixement Lluís Muncunill i Parellada, la xarxa europea Art Nouveau 
Network, en col·laboració amb el Museu de Terrassa, van presentar una breu gravació per donar a 
conèixer la figura d’un dels arquitectes més prolífics de la nostra ciutat durant el període modernista. 
Iniciativa emmarcada dins del projecte «My favourite Art Nouveau architect» i dels actes de l’Any europeu 
del Patrimoni Cultural. El trobareu a: https://www.facebook.com/ReseauArtNouveauNetwork/  
 
� La Casa Alegre de Sagrera acull el 28 de febrer la xerrada «El col·leccionisme terrassenc: reunir, 
catalogar i socialitzar» a càrrec d’Ana Fernández Àlvarez, doctora en Geografia i Historia. Història de l’Art 
(23 persones). 
 
� El dimecres 7 de març se celebra la penúltima conferència del cicle de col·leccionisme: «El 
col·leccionisme tèxtil a Catalunya: les col·leccions del Museu Tèxtil de Terrassa» a càrrec de Sílvia 
Carbonell, doctora en Història de l’art i directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
(28 participants).  
 
� El 14 de març, se celebra al Castell Cartoixa de Vallparadís la darrera sessió del cicle de xerrades sobre 
col·leccionisme que va consistir en la presentació del catàleg electrònic i una visita comentada a 
l’exposició «Gabinet de col·leccionista» (32 persones).  
 
� El Museu de Terrassa participa en el Festival de Jazz de Terrassa - Pícnic Jazz (18 de març) 
programant una jornada de portes obertes al Castell Cartoixa de Vallparadís (189 persones) i a la Seu 
d’Ègara (65 assistents). Una intensa jornada cultural: Jazz i patrimoni.  
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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� El Museu programa un seguit d’activitats infantils i familiars per Setmana Santa: cicle «Per Setmana 
Santa, la mainada al Museu» amb les activitats «La Vella Quaresma no vol marxar!» (43 participants) i un 
taller manual per elaborar un vas de l’edat de pedra (79 assistents) i el programa «Al Museu ... i Santes 
Pasqües!» amb la realització de tres tallers: «Un planetari revolucionari»; «Equi...quèèè?? Equinocci!» i 
«La lliga fantàstica dels déus antics» (63 infants).  
 
� El diumenge 15 d’abril té lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís el taller familiar «Encenem foc» per a 
nois i noies de 7 a 12 anys que va permetre demostrar als participants com aconseguien encendre focs els 
prehistòrics (27 assistents).  
 
� Dins dels actes de la diada de Sant Jordi el Museu de Terrassa programa un taller familiar «Fem un 
.(punt)» per a infants de 3 a 6 anys que va tenir lloc a la Casa Alegre de Sagrera (28 persones) i el Castell 
Cartoixa de Vallparadís acull dues sessions de l’activitat infantil «Per Sant Jordi, la llegenda del drac» (70 
persones). 
 
� El 5 de maig un grup del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. COAC Vallès realitza una visita 
especialitzada a la Seu d’Ègara (24 persones).  
 
� De l’11 al 13 de maig se celebra la XVI Fira modernista de Terrassa dedicada a la cuina modernista i a 
l’arquitecte Lluís Muncunill dins dels actes commemoratius del 150è aniversari del seu naixement. El 
Museu de Terrassa duu a terme les següents propostes: Fira de Ciutats modernistes. Parada informativa 
al Raval de Montserrat per difondre el patrimoni modernista; Taller per a infants: «Fem bullir l’olla» (91 
nens i nenes); portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (14.488 visitants), al Castell Cartoixa de 
Vallparadís (1.131 persones) i a la Seu d’Ègara (413 visitants).  
 
� El Museu de Terrassa organitza diverses propostes per celebrar la 40a edició del Dia Internacional dels 
Museus (18 de maig): jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (355 persones), al Castell 
Cartoixa de Vallparadís (398 visitants) i a la Seu d’Ègara (192 persones).  
 
� El dissabte 19 de maig se celebra la 14a edició de la Nit dels Museus amb el protagonisme del piano 
històric de la Casa Alegre de Sagrera (60 assistents): xerrada sobre el piano històric Blüthner recentment 
restaurat: «Història del piano i contextualització en l’ambient social i artístic de Terrassa en la primera 
meitat del segle XX» a càrrec de Gemma Ramos, conservadora del Museu de Terrassa i «Procés de 
restauració del piano» a càrrec de Josep Cornella, luthier, afinador i restaurador de pianos.  
 
� El divendres 1 de juny té lloc la celebració de la jornada interdisciplinar «Els tresors de la Seu d’Ègara», a 
l’església de Sant Pere (54 persones). Organitzada pel Museu de Terrassa i l’Arxiu Històric de Terrassa amb 
la col·laboració de la Parròquia de Sant Pere.  
 
� El 10 de juny se celebra la 6a edició del Dia Internacional de l’Art Nouveau. La data commemora que el 
10 de juny de 1926 va morir Antoni Gaudí. Es van desenvolupar un taller familiar per a infants de 3 a 6 anys: 
«Una cuineta modernista» (30 participants) i unes jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera 
(40 persones).  
 
� El dissabte 30 de juny se celebra la jornada de cloenda a Terrassa del III Congrés Internacional 
CoupdeFouet, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona. Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, la 
Universitat de Barcelona, la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Ajuntament de Terrassa i el Museu de 
Terrassa. Amb la col·laboració del mNACTEC. Es realitzen: una visita al patrimoni modernista terrassenc 
(52 persones) i la xerrada «Viena 1918. El final de la monarquia dels Habsburg. Commemoració de les 
morts d’Otto Wagner, Gustav Klimt, Koloman Moser i Egon Schiele» a càrrec de Franz Smola, a la sala 
d’actes del mNACTEC (75 persones). Aquest acte va comptar amb la presència del regidor de Cultura, 
senyor Amadeu Aguado.  
 
� Durant la Festa Major 2018 es programa una variada proposta d’activitats: portes obertes a la Casa 
Alegre de Sagrera (884 persones), a la Seu d’Ègara (336 visitants) i al Castell Cartoixa de Vallparadís (695 
persones); «Visites al nostre patrimoni: Sanatori de Terrassa, actual Parc Audiovisual de Catalunya» (175 
assistents); «Visites al nostre patrimoni: Passejant amb Lluís Muncunill» (35 persones); «Visites al nostre 
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patrimoni: La Seu d’Ègara» (24 participants); «Patrimoni de nit» a la Torre del Palau (114 persones), a la 
Casa Alegre de Sagrera (41 participants), al Cartoixa de Vallparadís (26 assistents) i al Claustre del convent 
de Sant Francesc (44 visitants); «Festa Major infantil: Contes de princeses» (224 persones); «Festa Major 
infantil. Toc, toc!» (109 persones); «Visita teatralitzada: Descobreix el cementiri a la llum de la lluna» 
organitzada per la Funerària amb la col·laboració del MdT (111 persones) i visita guiada a la Galeria de 
terrassencs i terrassenques Il·lustres de l’Ajuntament de Terrassa (200 persones) amb la descoberta 
posterior del retrat de Lluís Muncunill, realitzat per la pintora local Carmen Valverde.  
 
� Dins del programa «Som estiu!» s’ofereixen un parell de propostes nocturnes al mes de juliol amb 
l’objectiu d’apropar al públic el patrimoni històric i artístic local: itinerari “Històries del Centre” (21 
participants) i itinerari «La Guerra Civil a Terrassa» (36 persones).  
 
� Activitats adreçades al públic infantil i familiar durant el juny, juliol i setembre: cicle «A l’estiu, la mainada 
al Museu», per a infants de 3 a 8 anys, amb 9 sessions diferents de contes i tallers (439 persones) i 
programa «Passa l’estiu al Museu. L’arbre de la vida», per a infants de 4 a 12 anys (500 infants).  
 
� Del 12 al 14 d’octubre se celebren les Jornades europees del Patrimoni a Catalunya organitzades per la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner. El Museu programa els següents actes: portes obertes a la Seu 
d’Ègara (246 persones), al Castell Cartoixa de Vallparadís (359 assistents) i a la Casa Alegre de Sagrera 
(225 persones); Exposició “Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf” al Castell Cartoixa de 
Vallparadís (359 visitants) i activitat familiar «Fem un conte! El llibre gegant de la Seu d’Ègara» (24 
participants). Organitzen: Edicions la Finestra, Ajuntament de Terrassa – Cultura i Museu de Terrassa. 
Col·laboren: Parròquia de Sant Pere.  
 
� El  diumenge  21  d’octubre es  fa una visita guiada al cementiri, relacionada amb l’exposició «Un jardí per 
al repòs». Un passeig ple d’emocions, de colors, de fragàncies i de silencis (18 persones).  
 
� La IV Jornada Art i Patrimoni a la Seu: «La Parròquia de Sant Pere de Terrassa: vells problemes, noves 
propostes» se celebra a la Seu d’Ègara, el 22 d’octubre (68 participants). Amb la col·laboració de: Parròquia 
de Sant Pere, Arxiu Històric de Terrassa, Universitat Autònoma de Barcelona i Facultat Antoni Gaudí.  
 
� Es programen, a la Casa Alegre de Sagrera, dues sessions del conte de la castanyera adreçades a 
famílies amb infants de 3 a 6 anys (106 participants).  
 
� Del 9 al 18 de novembre se celebra la 23a Setmana de la Ciència. El Museu de Terrassa hi participa per 
primera vegada amb el programa següent: Activitat familiar per a infants de 7 a 12 anys al Castell Cartoixa 
de Vallparadís (11 de novembre): Taller «Vida i mort al món antic» (35 participants); Conferència a la Casa 
Alegre de Sagrera «Intervenció de conservació-restauració a les pintures murals de Pere Viver de la Casa 
Alegre de Sagrera de Terrassa» (15 de novembre), a càrrec de Rosa M. Gasol, Tècnica del Laboratori de 
Conservació-Restauració de l'Oficina de Patrimoni Cultural. Àrea de Cultura, Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona i de Núria Albalat, conservadora-restauradora. L’activitat compta amb la 
col·laboració de l'Oficina de Patrimoni Cultural. Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona (8 assistents) i Activitat per a tots els públics (18 de novembre) al Castell Cartoixa de Vallparadís. 
Demostració «Encenem foc» (40 persones).  
 
� En motiu de la celebració de la Setmana del Turisme Industrial a Catalunya es programen, el cap de 
setmana del 10 i 11 de novembre, unes jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera (168 
visitants).  
 
� L’11  de  novembre  tenen  lloc  dues visites  per al  públic en general (11 de  novembre) de l’exposició  
«Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf» al Castell Cartoixa de Vallparadís (106 persones).  
 
� El 21 de novembre es posa en marxa un nou servei al Castell Cartoixa de Vallparadís: unes ulleres de 
realitat virtual per poder gaudir d’uns vídeos de diferents elements patrimonials arquitectònics locals rodats 
amb càmeres de 360º. En aquesta primera fase s’han gravat: el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu 
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d’Ègara, la Casa Alegre de Sagrera, la Masia Freixa, el Mercat de la Independència, el Raval de Montserrat 
i la Plaça Vella. El projecte ha estat desenvolupat per l’Institut Santa Eulàlia, que a més ha cedit les ulleres 
al Museu, i compta amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i amb la col·laboració del 
Museu de Terrassa i el Parc Audiovisual de Catalunya.  
 
� El dijous 13 de desembre té lloc la visita institucional de l’ambaixador de la UNESCO (12 assistents). 
 
� Al mateix dia se celebra la presentació d’un vídeo mappping de la Seu d’Ègara que es projecta a les 
façanes de les tres esglésies. L’esdeveniment consisteix en tres projeccions, a les 18.30 h, a les 20.30 h i a 
les 22.30 h (1.148 persones) i visites guiades a les esglésies de Sant Pere a les 17 h, a les 19 h i a les 21 h 
(217 participants).  
 
� Activitat gratuïta adreçada a tots els públics. Activitats infantils i familiars per gaudir del Nadal:  cicle «Per 
Nadal, la mainada al Museu» (per a infants de 3 a 10 anys): «El tió de Nadal» (29 participants) i «Taller Fem 
un pessebre» (40 persones) i dins del programa «Per Nadal, un regal del Museu. Un Nadal per compartir», 
adreçat a infants de 4 a 12 anys, quatre sessions diferents (48 infants). 
 
 
Activitats organitzades per altres entitats, instit ucions, serveis  
municipals...  

 
� Dins del programa del 5è Misteri de Nadal, la Parròquia de Sant Pere organitza, el 5 de gener se 
celebra la Missa de Reis amb la presència de 250 persones.  
 
� Col·laboració amb el Servei de Turisme per garantir la programació de visites: «Fàbrica i Somnis»; «La 
Seu Ègara, un tresor amagat», «Un tastet pel modernisme industrial terrassenc», «Flors i jardins 
modernistes» (novetat) i «Terracium Castellum» (novetat). 
 
� El 21 febrer es va celebrar a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya al Raval de Barcelona, el 
nomenament de Terrassa com a «Ciutat Creativa del Cinema» per la UNESCO. Es van projectar una 
desena de curtmetratges realitzats, entre els anys 30 del segle passat fins a l’actualitat, per cineastes 
amateurs terrassencs, tant independents com professionals. Els films més antics, dipositats al Museu de 
Terrassa, són de la Cinemateca Amateur de Terrassa.  
 
� L’1 de març es desenvolupa la ruta literària «La Teranyina» organitzada pel club de lectura de la bd2. 
Entre altres escenaris visiten la Casa Alegre de Sagrera (9 participants).  
 
� El 19 d’abril un grup de Turisme de Barcelona visita la nostra ciutat usant un servei de segway. Fan una 
ruta pel patrimoni Industrial i Modernista i un dels espais escollits són els jardins de la Casa Alegre de 
Sagrera.  
 
� De l’11 al 13 de maig se celebra la XVI Fira modernista de Terrassa dedicada a la cuina modernista i a 
l’arquitecte Lluís Muncunill dins dels actes commemoratius del 150è aniversari del seu naixement. Un any 
més, la Casa Alegre de Sagrera és escenari de diversitat d’activitats: sessions de «Rondalles meravelloses”; 
Ballada de sardanes; Ballada Amunt i Crits i Desfilada de Moda Modernista amb vestits i complements 
confeccionats per les alumnes de les diverses edicions del “Curs d’indumentària modernista” del Museu 
Tèxtil.  
 
� El lliurament de premis dels aparadors de la XVI Fira modernista de Terrassa se celebra el 16 de maig a 
la Casa Alegre de Sagrera. Acte organitzat pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca i el 
Servei de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Terrassa (32 assistents).  
 
� La presentació de la ruta “De tapa en tapa”, organitzada pel Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i 
Comarca amb el suport del Servei de Comerç i Turisme, es va fer el 17 de maig a la Casa Alegre de 
Sagrera (104 persones).  
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� El 17 de maig es desenvolupa la ruta literària “La Teranyina” organitzada pel club de lectura de la bct. 
Entre altres escenaris visiten la Casa Alegre de Sagrera (7 participants).  
 
� El 25 de maig té lloc al Castell Cartoixa de Vallparadís una sessió del club de lectura de la bd4 dedicada 
a la novel·la històrica. Antoni López Massó, autor de «La dama de Vallparadís» va comentar la seva obra 
(20 assistents).  
 
� La Diada del Patrimoni a la Seu d’Ègara, organitzada per Minyons de Terrassa, té lloc el 26 de maig a la 
Seu d’Ègara. A part de la colla amfitriona hi van participar els Castellers de Barcelona i Castellers de 
Sabadell. Unes mil tres-centes persones van gaudir de l’actuació castellera.  
 
� El divendres 1 de juny se celebra a la Casa Alegre de Sagrera un acte d’homenatge a Maria Costa, 
presidenta de Terrassa Comerç Centre (66 assistents).  
 
� La Casa Alegre de Sagrera acull, el 15 de juny, la roda de premsa de presentació del programa de la 
Festa Major 2018.  
 
� El dissabte 16 de juny, el Museu de Terrassa col. labora en la recreació dels fets del 20 de juliol de 1558 
Les heroiques dones de Terrassa programant visites a la Torre del Palau per viure de ben a prop la 
recreació de l’atac per part dels bandolers. Organitzat per Trabucaires Bandolers de Terrassa.  
 
� El 17 de juny, dins de la programació de la Festa Major de l’Antic barri de Sant Pere, es realitza una visita 
guiada a la Seu d’Ègara (72 participants).  
 
� El dijous 21 de juny es lliuren els premis del Concurs Instagram Fira Modernista 2018 als jardins de la 
Casa Alegre de Sagrera (13 persones). 
 
� Dins dels actes de la Festa Major 2018, la Casa Alegre de Sagrera acull diverses activitats organitzades 
pel Servei de Cultura: Nit de poesia. Poemes de la revolta catalana (93 assistents) i el tast popular de vins a 
cegues (80 persones).  
 
� Dins del programa de la Festa Major infantil, el Museu i la Parròquia de Sant Pere van col·laborar en el 
Joc de pistes «En busca del tresor d’en Pere i la Valentina» (20 participants) organitzat per Edicions La 
llançadora.  
 
� El dissabte 7 de juliol Terrassa va acollir la III Trobada USkCatalunya. Els participants van dibuixar 
elements patrimonials de la ciutat: Masia Freixa, Mercat de la Independència, Societat General de 
l’Electricitat, Ajuntament de Terrassa, Torre del Palau, Catedral del Sant Esperit, mNACTEC, Casa Alegre 
de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallparadís, Seu d’Ègara, ... Organitza: USkCatalunya.  
 
� Del 3 al 7 d’agost es duu a terme a la seu d’Ègara el «Curs de Cant Antic Romà (s. VIII-XIII)» impartit per 
Marcel Péres (10 inscrits). Organitza: Ajuntament de Terrassa – Cultura, amb la col·laboració de la 
Parròquia de Sant Pere i el Museu de Terrassa.  
 
� El convent de Sant Francesc acull l’acte commemoratiu del 4 de setembre amb la lectura d’un manifest 
(140 assistents) i una visita comentada al claustre del convent (15 participants). L’activitat està organitzada 
per l’Ajuntament de Terrassa – Cultura, amb la col·laboració de l’Associació Alba, la Parròquia del Sant 
Esperit i el Museu de Terrassa. 
 
� El 9 de setembre la Casa Alegre de Sagrera acull la roda de premsa de l’Agrupació Sardanista ASERT 
sobre la Diada Sardanista i l’Aplec de la Sardana (34 persones).  
 
� El Servei d'Universitats de l’Ajuntament de Terrassa programa l’acte d’inici de curs, el 19 de setembre a la 
Casa Alegre de Sagrera, en el qual es lliura el premi del sorteig d'una matrícula a una Escola Universitària 
de Terrassa pel curs 2018-2019 (10 assistents). 
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� El mateix dia a la Seu d’Ègara té lloc l’acte d’inauguració del curs 2018-2019 de la Facultat d’Òptica i 
Optimetria de Terrassa (70 persones) que finalitza amb una visita al conjunt de les esglésies de Sant Pere 
(10 participants). 
 
� El 28 i 29 de setembre, Terrassa és seu de la trobada europea de ciutats i agents culturals (activitats 
d’aprenentatge entre iguals: Peer-Learning) dins del projecte «La Cultura en les ciutats sostenibles: 
Aprenenet amb Cultura 21, Accions a Europa», impulsat per la Comissió de cultura de Ciutats i Governs 
Locals Units (CGLU) i la xarxa Culture Action Europe. Terrassa ofereix un ampli programa d’actes, reunions, 
visites culturals, etc. El divendres té lloc, a la Casa Alegre de Sagrera, la reunió amb els participants i una 
visita comentada a aquest immoble modernista (31 participants). El dissabte es desenvolupa una visita a la 
Seu d’Ègara (22 assistents).  
 
� Dinar del Festival TNT que té lloc, el 28 de setembre, al pati de la Casa Alegre de Sagrera (150 
participants).  
 
� Els jardins de la Casa Alegre de Sagrera són l’escenari, el 7 d’octubre, d’un acte d’homenatge a l’arbre 
Ginjoler que hi ha plantat. L’activitat s’inicia amb un recorregut pels carrers del centre i finalitza als jardins 
amb un Ball de Cintes, Ball de la Fertilitat i Ball del Ginjoler. Organitza Treure Ball (80 participants).  
 
� El 16 d’octubre, Funerària de Terrassa i el Museu de Terrassa duen a terme una visita guiada al cementiri 
municipal de Terrassa per a joves participants en el projecte «Vivim aquí, som d’aquí» de Càritas Diocesana 
de Terrassa (6 participants).  
 
� El 24 d’octubre es presenta, a la Casa Alegre de Sagrera, la Campanya de la caça i els bolets 2018 
organitzada pel Servei de Comerç i el Gremi empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, l’Eix 
Comercial de Sant Pere i l’Ajuntament de Terrassa (76 persones).  
 
� La Coordinadora d’entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT) amb el suport del Servei de Cultura 
programa, el 27 d’octubre, una xerrada a la Casa Alegre de Sagrera: «La cultura del flamenc. La solea» 
(62 persones). 
 
� El 28 d’octubre té lloc una missa flamenca a la Parròquia de Sant Pere (250 assistents), organitzada per 
la Coordinadora d’entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT).  
 
� El Castell Cartoixa de Vallparadís acull la presentació del còmic «El fotógrafo de Mauthausen» (27 de 
novembre) a càrrec del guionista Salva Rubio, de Norma Editorial (42 persones). Organitza: Ajuntament de 
Terrassa. 
 
 
Concerts  
 
� Dins del programa del 5è Misteri de Nadal, la Parròquia de Sant Pere organitza, el 2 i 3 de gener, uns 
concerts a càrrec de l’Escolania d’Ègara (46 assistents).  
 
� El diumenge 21 de gener la Seu d’Ègara acull un concert a càrrec de Jordi Figueras, organitzat per la 
Parròquia de Sant Pere, dins dels actes commemoratius dels 500 anys de la Reforma de Luter (210 
persones).  
 
� El diumenge 11 de març va tenir lloc, a l’església de Sant Pere, la celebració de la Dominica Laetare que 
conserva el cant gregorià en la litúrgia. En aquest esdeveniment, organitzat per la Parròquia de Sant Pere, 
hi participa la Schola Cantorum de Terrassa (170 persones).  
 
� L’Escola Cultura Pràctica celebra un concert als jardins de la Casa Alegre de Sagrera a càrrec del seu 
alumnat (80 participants).  
 
� El 1r concert del programa «Temporada de Música. Cicle Terrassa lírica» té lloc el dijous 10 de maig a 
la Casa Alegre de Sagrera: «Les Six. Cançó francesa amb el piano històric “Blüthner” de la casa», a càrrec 
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de la soprano Conchi Myano i del pianista Óscar Llobet (27 persones). Ho organitza: Ajuntament de 
Terrassa - Cultura, amb la col·laboració de Museu de Terrassa.  
 
� De l’11 al 13 de maig se celebra la XVI Fira modernista de Terrassa la Casa Alegre de Sagrera acull 
concerts de música modernista a càrrec de l’alumnat del CEM i del Conservatori de Granollers; Cantada de 
Caramelles, al balcó de la Casa Alegre de Sagrera, a càrrec de les corals Rossinyol, Coral Lamardebé i 
Orfeó Joventut Terrassenca; Viatge musical per la Terrassa Modernista i Recital operístic a càrrec del 
compositor italià G. Verdi i la seva esposa.  
 
� El dissabte 19 de maig se celebra la 14a edició de la Nit dels Museus amb el protagonisme del piano 
històric de la Casa Alegre de Sagrera (60 assistents): Concert dins del Programa “Terrassa lírica” a càrrec 
de Natalia Labourdette, soprano i Francisco Soriano, piano. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Terrassa - Cultura.   
 
� L’1 de juny té lloc a la Casa Alegre de Sagrera el concert del Cicle de Lied: “Recital de Lied alemany” (50 
assistents).  
 
� El 3 de juny la Seu d’Ègara és escenari del concert de fi de curs de l’Escola Tecnos (190 participants).  
 
� El 22 de juny es realitza a la Casa Alegre de Sagrera el concert Sons Cèltics, del cicle Sons clàssics (90 
persones), organitzat per l’Ajuntament de Terrassa – Cultura.  
 
� Dins dels actes de la Festa Major 2018, la Casa Alegre de Sagrera acull concerts organitzats pel Servei 
de Cultura: concert a càrrec de l’Orfeó Joventut Terrassenca i Singfusió (275 participants); concert Coral 
Ohana (270 persones); concert Cor Vine (245 participants); concert Coral Nova Ègara (252 assistents) i 
concert Jazzcor (290 persones).  
 
� Els dies 13, 14 i 15 de juliol se celebra a les esglésies de Sant Pere el Festival d’Estiu de la Seu d’Ègara 
2018 amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. Ha estat un cap de setmana intens amb tres concerts: 
«L’OCT48 i la veu de Mireia Pintó: 5 postals barroques» (77 assistents); «Música al gust de ... Josep 
Pedrals» (100 persones) i «Els viatges, MusiCàtnia 2018» (57 participants).  
 
� L’11è cicle «Sons del Temps», organitzat per l’ Ajuntament de Terrassa – Cultura,  realitza concerts en 
espais patrimonials. A les seccions del Museu de Terrassa:  
 - 19 de juliol: Concert «Colors del barroc italià». Música Italiana i italianitzant a l’Europa  dels segles 
XVII i XVIII, als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (130 assistents). 
 - 26 de juliol: Tertúlia-concert «Virgen madre gloriosa: cants i danses medievals  dedicades a 
la Mare de Déu», a la Seu d’Ègara (101 participants). 
 - 27 de juliol: Concert «Déjate querer», al convent de Sant Francesc (80 persones).  Abans  té 
lloc una visita comentada (15 participants). 
 - 7 d’agost: Concert «Les Vespres de Pasqua». Cant antic romà (s.VIII-XIII), a la Seu  d’Ègara 
(101 assistents).  
 - 9 d’agost: Concert: «Diz en son latin», a la Seu d’Ègara (115 participants). 
 - 30 d’agost: Concert «EJAD», al Castell Cartoixa de Vallparadís (163 persones).  
 - 8 de setembre: Concert «Dolcissimo sospiro», a la Seu d’Ègara (115 assistents). 
 - 13 de setembre: Concert «Els trobadors i la tradició del scriptorium de Ripoll», a la  Seu d’Ègara 
(87 participants). 
 
� El convent de Sant Francesc acull l’acte commemoratiu del 4 de setembre amb un concert a càrrec 
d’Anna Alàs, mezzosoprano i Jordi Reguant, clavecí (140 assistents). Abans té lloc una visita comentada al 
claustre del convent (15 participants). L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa – Cultura, 
amb la col·laboració de l’Associació Alba, la Parròquia del Sant Esperit i el Museu de Terrassa.  
 
� El 4 d’octubre es realitza a la Casa Alegre de Sagrera el concert «Vittoria, vittoria! Viatge per la música 
italiana del segle XVI al XX» del Cicle de Lied de la Temporada de música clàssica que organitza 
l’Ajuntament de Terrassa – Cultura (34 persones).  
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� El concert «La perla de las Antillas» a càrrec de la soprano Indira Ferrer i de Manuel Ruiz al piano se 
celebra, l’11 d’octubre, a la Casa Alegre de Sagrera dins del Cicle de Lied de la Temporada de música 
clàssica, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa – Cultura (33 assistents).  
 
� El concert «Lied alemany i la melodia francesa» té lloc el 26 d’octubre a la Casa Alegre de Sagrera. 
Organitza l’Ajuntament de Terrassa – Cultura (39 assistents).  
 
� Dins dels actes de «El Misteri del Nadal» a la Seu d’Ègara tenen lloc els següents concerts: «Transcripció 
musical» organitzat pel Rotary Club (120 participants) i Concert Nadal amb Rock & Kids (70 assistents).  
 
� La Seu d’Ègara acull diversos concerts del cicle «Nadal a la Seu»: concert del Cor Montserrat (250 
persones); «Un cop, tres caps. Precs, planys i gaudi en lo temps de la Sibil·la» (16 participants); concert 
solidari a favor de l’ONG Edfon (95 persones); concert del Cor Montserrat (200 persones) i concert 
«Malsomni» a càrrec del cantautor Albert Masip (75 persones). 
 
 
Permís per fotografiar i/o gravar  
 
S’han autoritzat un total de 105 permisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cessió d’imatges  
 
Al llarg del 2018 s’han cedit 84 imatges demanades per un total de 27 persones: 
 

Tipologia de persona usuària  Nombre  

Investigador/a 7 

Estudiant/a 0 

Estudiant/a universitari/ària 0 
Personal Ajuntament de Terrassa 9 
Personal gestió privada 0 
Periodista 3 
Particular (no investigador) 0 

Altres 8 
TOTAL  27 

 
Imatges per a publicacions, vídeos, treballs, 
exposicions… cedides l’any 2018 

84 

TOTAL  84 
 

 

Tipologia de persona usuària  Nombre  

Investigador/a 5 

Estudiant/a 14 

Estudiant/a universitari/ària 7 
Personal Ajuntament de Terrassa 2 
Personal gestió privada 4 
Periodista 3 
Particular (no investigador) 60 

Altres 10 
TOTAL 105 
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Consultes especialitzades  
 
Els indicadors relacionats amb les consultes especialitzades que s’han recollit durant el 2018 son: 
 
Tipus de persona usuària  Nombre  

Investigador/a 10 

Estudiant/a 1 

Estudiant/a universitari/ària 6 
Personal Ajuntament de Terrassa 24 
Personal gestió privada 0 

Periodista 7 
Particular (no investigador) 11 

Altres 18 
TOTAL  77 

 
Motiu consulta  Usuaris  

Recerca  i investigació     10 

Treball de curs  3 

Treball de postgrau  2 
Tesi doctoral 1 
Informació  53 

Premsa 8 
Interès particular 0 
TOTAL  77 

 
 
Projecte museístic, educatiu i de difusió del Museu  Usuaris  
Informació general 11 
Activitats (públic general, familiar, infantil, discapacitats, ...) 13 
Servei Educatiu (oferta didàctica) 6 
Comunicació 5 
Les exposicions 2 
Cursos i formació del Museu 2 
Dades de públic, estadístiques, memòries, qüestionaris, etc. 34 
TOTAL  73 

 
 
Consultes de patrimoni immoble  Usuaris  
Elements del patrimoni monumental local                                9 
Castell Cartoixa de Vallparadís                                                           1 
Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere                                                 4 
Casa Alegre de Sagrera                                                            3 
Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa                                                                           0 
Claustre del convent de Sant Francesc 0 
TOTAL  17 

 
 
Patrimoni moble  Usuaris  
TOTAL  35 
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Assistències  
 

 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 496.791,00 €                 549.785,60 €                       110,67%
Béns corrents i serveis 135.383,00 €                 122.722,87 €                       90,65%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions 315.000,00 €                 -  €                                    0,00%
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 947.174,00 €                 672.508,47 €                       71,00%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 27.500,00 €                   27.477,38 €                         99,92%
Transferències corrents 10.758,00 €                   10.346,40 €                         96,17%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 38.258,00 €                   37.823,78 €                         98,87%

 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA  Música 

 

CODI PROGRAMA  33405 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  

 
5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 
esportiva, universitària i turística de Terrassa 

 
Compromís  

 
98 

 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa inclou les despeses de manteniment i conservació de l’equipament municipal 
AUDITORI MUNICIPAL i JAZZ CAVA així com les programacions de la Temporada estable de 
música clàssica, els cicles Sons del Temps, Nadal a La Seu de música moderna i el sosteniment 
de formacions i esdeveniments musicals estables com són la Orquestra Terrassa 48 i el Festival 
de Jazz. 
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia 
Ciutadania de Terrassa amants de la música 
clàssica i moderna així com intèrprets, 
compositors/es, estudiants de música, cantaires... 

 
 
 
Objectius anuals  
 
� Programació estable de Música Clàssica. 
 
� Suport a Festivals. 
 
� Suport a Formacions estables de caire professional. 
 
� Casa de la Música de Terrassa ( Programació, formació, eines de gestió, enregistraments...). 
 
 
 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades  

 
� Temporada estable de l’Auditori. 

 
� Cicles Sons dels Temps (Música i patrimoni) 

 
� Cessions de l’Auditori per a finalitats socials. 

 
� Cessions de l’Auditori per a finalitats institucionals. 
� Suport a entitats programadores i organitzadores d’activitats en l’àmbit de la música clàssica. 

 
� Suport a l’Orquestra Terrassa 48. 

 
� Festival d’Estiu de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) a la Seu d’Ègara. 

 
� Programació estable música moderna . 

 
� Suport Festival de Jazz. 
 
 
 
Resultats Assolits  
 
• Increment de concerts, activitats complementàries  i assistències als concerts. 
 
• Gran participació de grups i entitats musicals de la ciutat en els cicles programats. 

 
• Creació de la plana web i de la marca Terrassa Música Clàssica 
 
• Nou impuls a la Casa de la Música de Terrassa. 

 
• Manteniment de l’ajut al Festival de Jazz i a l’Orquestra Terrassa 48. 

 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
 
La valoració dels resultats es bona, millorem en assistències i en implicació d’entitats, tot incrementant la 
qualitat de les propostes no professionals i fidelitzant públics. 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 

Classificació del programa   
Objectius anuals  Mesurar impacte 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Equilibri en la programació de companyies liderades i amb participació d’homes i de dones 
 
 
Resultats Assolits  
 
• El percentatge de dones i homes  participants en les diferents programacions musicals ha estat al 50% 

aproximadament. 
• Esperem a tenir els resultats segregats per gènere en un futur immediat per tal de poder valorar l’impacte 

i establir mesures tendents a la paritat en les assistències de públic, entre d’altres. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Estem a la fase prèvia per establir accions de paritat, actualment estem mesurant l’impacte en la població 
femenina de la proposta musical. 
 
 
 
 
 
 
Indicadors d’assistència 2018 
 
 
AUDITORI 
MUNICIPAL  Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

11/01/18 Quartet Ophir 332 146 43,98% 
14/01/18 Cantata St. Nicolau 332 223 67,17% 
28/01/18 El somni d’una nit transfigurada 332 175 52,71% 
18/02/18 Venim del nord, venim del sud 332 313 94,28% 
21/02/18 Homenatge a Madrona Elias 332 141 42,47% 
24/02/18 Music, Life & Love 332 171 51,51% 
25/02/18 Gypsy Airs 332 237 71,39% 
01/03/18 Danses d’aquí I d’allà 332 167 50,30% 
03/03/18 Ressons d’Amunt i Crits 332 314 94,58% 
08/03/18 Silenci, Violència i Acció 332 77 23,19% 
10/03/18 Violintastik: El desconcert de primavera 332 92 27,71% 
11/03/18 Concert líric 332 177 53,31% 
24/03/18 Missa Pracis 332 76 22,89% 
25/03/18 Rèquiem en Sol M de Domenico Cimarosa 332 185 55,72% 
25/03/18 Happy Boom! 332 156 46,99% 
08/04/18 Escenes d’Òpera 332 250 75,30% 
14/04/18 Flamenco Clásico Cante y Guitarra 332 307 92,47% 
19/04/18 Concert Planeta Terra 332 166 50,00% 
21/04/18 Fiveteen 332 212 63,86% 
21/04/18 Tonsisons junior 332 165 49,70% 
22/04/18 Passione 332 156 46,99% 
22/04/18 Banda 100 % 332 167 50,30% 
27/04/18 Dido & Aeneas de Henry Purcell 332 314 94,58% 
28/04/18 Dido & Aeneas de Henry Purcell 332 314 94,58% 
03/05/18 Recital de piano 332 84 25,30% 
06/05/18 El cel a la terra 332 249 75,00% 
13/05/18 El Rei Lleó d’Elton John 332 314 94,58% 
14/05/18 Mayte Martín 332 332 100,00% 
19/05/18 Musical de Musicals 332 314 94,58% 
25/05/18 Bandes Sonores d’Europa 332 332 100,00% 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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27/05/18 El cello de Bocherini 332 224 67,47% 
02/06/18 L’Elisir d’Amore de Gaetano Donizetti 332 250 75,30% 
03/06/18 L’Elisir d’Amore de Gaetano Donizetti 332 251 75,60% 
16/06/18 Elies de Felix Mendelssohn 332 139 41,87% 
17/06/18 Choral Broadway 332 164 49,40% 
17/06/18 Elies de Felix Mendelssohn 332 139 41,87% 
24/06/18 L’Elisir d’Amore de Gaetano Donizetti 332 267 80,42% 
07/10/18 Jukebox 332 236 71,08% 
14/10/18 Projecte Beethoven 332 145 43,67% 
21/10/18 Concert de Sardanes i música per cobla 332 93 28,01% 
28/01/18 On Air. Concert vocal a l’estil Barbershop 332 238 71,69% 
04/11/18 Amadis y el tesoro de la música 332 219 65,96% 
10/11/18 Concert Coral 332 51 15,36% 
17/11/18 Utec 332 193 58,13% 
18/11/18 Venice Sonatina 332 176 53,01% 
21/11/18 Concert de Santa Cecília 332 207 62,35% 
25/11/18 El nacionalisme romàntic 332 263 79,22% 
02/12/18 Sonata a Praga 332 101 30,42% 
14/12/18 De Viena a Terrassa 332 332 100,00% 
15/12/18 John Williams in concert 332 321 96,69% 

16/12/18 
A xustiza pola man amb poemes musicals de 
Rosalia de Castro 332 218 65,66% 

16/12/18 John Williams in concert 332 321 96,69% 
22/12/18 Concert harmonitzador del solstici d’hivern 332 220 66,27% 
23/12/18 El poema de Nadal 332 221 66,57% 
25/12/18 Concert de Nadal 332 332 100,00% 

 Total   11.647  

     
TEATRE 
PRINCIPAL  Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     
09/11/18 Aïda 605 546 90,25% 
11/11/18 Aïda 605 547 90,41% 

 Total   1.093  

     
CASA ALEGRE DE 
SAGRERA Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     
10/05/18 Les six 60 31 51,67% 

19/05/18 
Natalia Labourdette, soprano i Francisco Soriano, 
piano 60 60 100,00% 

19/05/18 De la Mélodie al Cabaret 60 60 100,00% 

01/06/18 
Recital de Lied Alemany amb el piano històric 
“Blüthner” de la Casa Alegre de Sagrera 60 45 75,00% 

19/07/18 Colors del Barroc italià 150 143 95,33% 
04/10/18 Vittoria, vittoria! 60 47 78,33% 
11/10/18 La perla de las Antillas 60 31 51,67% 
26/10/18 El lied alemany i la melodia francesa 60 41 68,33% 

 Total   458  

     

LA SEU D'ÈGARA  Títol  Aforament  Assistents  
% 

Assistència  
     

13/07/18 La veu de Mireia Pinto: 5 postals barroques 200 57 28,50% 
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14/07/18 Els viatgers, Musicatnia 2018 200 32 16,00% 
15/07/18 Música al gust de Josep Pedrals 200 71 35,50% 
26/07/18 Virgen Madre Gloriosa 200 101 50,50% 
07/08/18 Les Vespres de Pasqua 140 97 69,29% 
09/08/18 Diz en son latin 150 109 72,67% 
08/09/18 Dolcissimo sospiro 120 100 83,33% 
13/09/18 Els trobadors i la tradició del scriptorium de Ripoll 100 78 78,00% 

21/12/18 
Un cor, tres caps. Precs, planys i guadi en lo temps 
de la Sibil·la 200 28 14,00% 

 Total   673  

     
CAPELLA DE 
TORREBONICA Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     
02/08/18 On intimacy 120 106 88,33% 

 Total   106  

     
CONVENT DE S.  
FRANCESC Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     
27/07/18 Déjate querer 100 90 90,00 % 

04/09/18 
Commemoració dels Fets Històrics del 4 de 
setembre de 1713 220 220 100,00% 

 Total   310  

     
CASTELL 
CARTOIXA   Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     

30/08/18 
EJAD Punt de trobada entre música i dansa a 
Terrassa 158 158 100,00% 

 Total   158  

 
 
GRAN CASINO DEL 
FOMENT  Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     
23/08/18 Le Rossignol et la Rose 120 104 86,67% 

 Total   104  
 
 
TEATRE DE LA 
SOCIETAT CORAL  Títol  Aforament  Assistents  

% 
Assistència  

     
06/09/18 Higos y Brevas 140 49 35,00% 

 Total   49  
 
 

MUSICA CLASSICA    Total Assistents  
Mitjana % 

Assistència  
   14.598 65,28% 
 

FAKTORIA D’ARTS  Títol  Aforament  Assistents  
% 

Assistència  
     

11/05/18 Locoplaya  600 203 33,83% 
12/05/18 Blaumut 600 443 73,83% 
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17/11/18 RapsusKlei 600 154 25,67% 
 Total   800  
 

NOVA JAZZ CAVA  Títol  Aforament  Assistents  
% 

Assistència  
     

28/01/18 Dani Flaco 300 75 25,00% 
11/02/18 Joana Serrat + Matthew McDaid 300 127 42,33% 
18/02/18 Verdcel 300 69 23,00% 
02/03/18 La Bien Querida 300 193 64,33% 
04/03/18 Estúpida Erikah + Cor Blanc 300 58 19,33% 
08/04/18 Marina Rosell 300 148 49,33% 
22/04/18 The Perfect Fool 300 48 16,00% 
13/05/18 Cabaret Misêria 300 170 56,67% 
15/05/18 Astralia + Tilde 300 27 9,00% 
20/05/18 Núria Graham 300 148 49,33% 
27/05/18 Bucs Sessions 300 231 77,00% 
16/09/18 Ialma 300 32 10,67% 
29/09/18 Za! 300 127 42,33% 
03/11/18 Christina Rosevigne 300 174 58,00% 
18/11/18 XICS’N’ROLL – AC/DC  266 266 100,00% 
18/11/18 Joan Colomo 300 55 18,33% 
02/12/18 Panellet 300 118 39,33% 
16/12/18 XICS’N’ROLL – Michael Jackson 255 255 100,00% 
16/12/18 Quimi Portet 300 146 48,67% 

 Total   2.467  
 
 

MUSICA MODERNA   Total Assistents  
Mitjana % 

Assistència  
   3.267 44,63% 
  
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 86.061,00 €                   105.065,12 €                       122,08%
Béns corrents i serveis 72.094,00 €                   76.377,30 €                         105,94%
Transferències corrents 180.000,00 €                 186.100,00 €                       103,39%
Inversions 899,90 €                        899,90 €                              100,00%
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... 339.054,90 €                 368.442,32 €                       108,67%

 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 8.000,00 €                     5.555,74 €                           69,45%
Transferències corrents 7.000,00 €                     7.000,00 €                           100,00%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
 -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... 15.000,00 €                   12.555,74 €                         83,70%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA  Cultura districtes 

 

CODI PROGRAMA  33406 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98 
 
 
 
Descripció del programa  
 
Cultura al territori és un projecte de democratització cultural, descentralització i dinamització comunitària 
aplicat al territori, que posa l’accent en la importància de crear hàbits de consum cultural (nous públics) i 
apropar els continguts culturals, creant noves centralitats a la ciutat de Terrassa. Això ho fa mitjançant 
diferents programes que es dissenyen de manera col·laborativa amb les entitats i col·lectius dels barris de 
Terrassa i la xarxa d’equipaments del territori (Xarxa de Biblioteques i Equipaments Cívics). 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
Competència pròpia Ciutadania en general de Terrassa 
 
Objectius anuals  

� Mantenir Cultura al territori com a proposta cultural estable de ciutat, creant noves centralitats, 
mitjançant les accions culturals al territori i la dinamització comunitària. 

� Creació i captació de públics mitjançant la innovació, la creativitat i el desenvolupament cultural 
(I+C+D). 

� Dotar als barris de la ciutat d’un signe d’identitat propi mitjançant la seva vinculació a una acció 
cultural singular. 

� Promoure activitats culturals com element d’integració i cohesió de la població i foment d’una 
identitat positiva dels barris. 

� Promoure la diversitat i la pluralitat cultural com a resposta a la realitat demogràfica que viu 
Terrassa. 

� Facilitar la participació de les entitats, associacions i agents culturals  en la implementació d’una 
 programació cultural de proximitat al territori. 

 
 
 
 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 
- - - 
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Actuacions realitzades  

 
� Cicle Jazz a Prop. 

 
� Cicle Escenes Locals. 

 
� Cicle  Sons Clàssics. 

 
� Terrassa Street Art.  

 
� Fem l’Estiu a Terrassa. 
 
� Festival de Circ de Terrassa 

 
� Cicle  Circuit de Música Moderna. 

 
 
Resultats Assolits  
 
• Totes les actuacions han obtingut un molt bon nivell d’implicació i de públic, excepte Sons Clàssics i 

Circuit de Música Moderna, per tant, cal replantejar-los. 
 

• Enguany s’ha donat suport a una iniciativa sorgida de les companyies de teatre amateur de Terrassa: 
Mostra Set de Teatre, que ha obtingut un gran èxit de públic tot i ser la seva primera edició. 

 
• Els Festivals com l’Elixir van fent-se camí amb gran acceptació, tot i ser una disciplina difícil pel gran 

públic, com és la poesia. 
 

• El Festival de Circ està arrelat a la ciutat i genera dinàmiques de públic molt favorables.  
 

• Respecte al Circuit de Música Moderna, haurem d’organitzar el que ja existeix en aquest sector i revisar 
com s’implementa al territori. 

 
• Respecte al cicle Sons Clàssics al 2020 es potenciaran els espais que actuen de manera més potent de 

difusor de la música clàssica. 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
La valoració dels grau d’assoliment és molt satisfactòria, el programa compleix els objectius plantejats 
d’implicació de les entitats, de públics i de fidelització de públics. 
 
Els punts forts del departament són: la relació continuada amb les entitats, la consolidació dels cicles, el 
reconeixement del departament, la creació de noves centralitats i la visió global del territori. 

 
Els punts febles del departament són: Dificultat, per manca de recursos, d’arribar a la totalitat del territori,     
ús d’equipaments municipals amb instal·lacions i tècnica molt limitades. 
 
 
 
 
 

*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 
 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� S’han recollit les dades d’assistència  segregades per gènere. 
� Les contractacions artístiques s’ha realitzat, sempre que ha estat possible, seguint fórmules de paritat. 
� En les programacions en que ha estat possible s’han instal·lats aparells per mesurar la satisfacció amb 

discriminació de gènere. 
 
 
Resultats Assolits  
 
• Les dades d’assistència recollides durant el 2018 són estimatives, ja que en ser actes gratuïts i sovint 

multitudinaris és impossible donar xifres exactes. 
• Les contractacions artístiques han estat paritàries. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
En quan a les assistències, tenim un públic bastant equil·librat en quant a gènere. 
 
En quan a les contractacions artístiques s’ha fet un esforç per vetllar per la paritat. Hem aconseguit 
dissenyar programacions paritàries i de qualitat que en absolut han fet minvar les assistències. 
 
 
 
 
 
 
Indicadors d’assistència 1r semestre 
 

Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assist.  

27/01/18 Mercat de Sant Pere GUMBO JAZZ BAND Concert Jazz a prop 250 

27/01/18 CC Montserrat Roig SUSANA SHEIMAN Concert Jazz a prop 140 

03/02/18 Casal de Can Boada 
GUILLERMO CALIERO 
SOUTH AMERICAN 
PROJECT 

Concert Jazz a prop 150 

17/02/18 
CC Maria Aurèlia 
Capmany 

12CUERDAS  Concert Jazz a prop 240 

18/02/18 Casal del Segle XX 
GERARD NIETO 
REUNION THREE Concert Jazz a prop 130 

24/02/18 CC Alcalde Morera 
ELISABET RASPALL 
QUINTET Concert Jazz a prop 240 

03/03/18 CC President Macià AFRO BLUE Concert Jazz a prop 200 

Classificació del programa   
Objectius anuals  Mesurar l’impacte 

INDICADORS DEL PROGRAMA 
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Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assist.  

03/03/18 
Mercat de La 
Independència 

MIRATJAZZ DE NOVA 
ORLEANS Concert Jazz a prop 400 

 29/04/2018 Sant Cristòfor Grup Teatral Egarenc L'amor venia en 
taxi Escenes Locals 

110
 

 05/05/2018 CC Alcalde Morera Menos es más En primavera y 
en otoño Escenes Locals 150

 

 06/05/2018 Sala Crespi del Casal de 
Sant Pere 

Ja som algú Spamalot 

Escenes Locals 140

 

 20/05/2018 Ateneu Candela Farga'm Teatre En portada 

Escenes Locals 90

 

 27/05/2018 Sant Cristòfor Sin Memoriam Teatre 
Band 

Vergüenza 

Escenes Locals 180

 

 02/06/2018 CC Alcalde Morera Qollunaka Tot assajant un 
clàssic Escenes Locals 150

 

 03/06/2018 CC M A Capmany Companyia8 M'agrades a les 
fosques Escenes Locals 110

 

 03/06/2018 CC President Macià Les Pisanes  La màquina  

Escenes Locals 80

 

 10/06/2018 Sant Cristòfor El Social Teatre Això no és vida 

Escenes Locals 170

 

 10/06/2018 CC Montserrat Roig PAM Teatre Les regles del 
joc 

Escenes Locals 30

 

 16/06/2018 CB de Can Boada Les Pisanes grup Joves Teatro de 
revista Escenes Locals 90

 

 17/06/2018 CC Avel.lí Estrenjer Punt i Seguit Teatre Lampedusa 

Escenes Locals 50

 

 24/06/2018 Salesians Terrassa GT Amics de les Arts Dexeu-me un 
tenor Escenes Locals 120

 

 01/06/2018 Casal de Montserrat, 
Torre-sana i Vilardell 

Carlos Martín Joies de la 
guitarra 
clàssica Sons Clàssics 30 

 Del 4 al 
24/06 

Biblioteca Districte 4 Exposició Òpera? Això no 
és per pijos? Sons Clàssics 4.609 

 04 i 06/06 Centre Cívic Montserrat 
Roig 

M Teresa Vert Taller de Veu 
Sons Clàssics 3 

 06 i 13/06 Centre Cívic Maria Aurèlia 
Capmany 

Laia Camps i Joan M. 
Colàs 

Taller bojos per 
l'Òpera Sons Clàssics 3 

 08/06/2018 Centre Cívic Montserrat 
Roig 

M Teresa Vert i Dani 
Garcia 

Winterreise 
Sons Clàssics 15 
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Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assist.  

 09/06/2018 Església de la Santa Creu Ensemble Arcattia La bicicleta de 
Vivaldi i un 
fandago 

Sons Clàssics 70 

 15/06/2018 Centre Cívic Alcalde 
Morera 

Alumnes de l'aula de 
cant de Maria Mateu 

Vells temps, 
belles cançons 

Sons Clàssics 30 

 16/06/2018 Biblioteca Districte 4 Quartet Quatre Vents Gala lírica 
Sons Clàssics 110 

 17/06/2018 Centre Cívic President 
Macià 

L'Embarral i CEM Lilliputs i 
semicorxeres 

Sons Clàssics 20 

 17/06/2018 Cen tre Cívic Maria 
Aurèlia Capmany 

Cia. Òpera Collage Bojos per 
l'Òpera 

Sons Clàssics 105 

 19/06/2018 Centre Cívic Avel.lí 
Estrenjer 

La Quinta del Llop Els udols de les 
llobes 
desafinades 

Sons Clàssics 12 

 21/06/2018 Plaça Vella PIANO MARIA CANALS Dia de la 
Música 

Sons Clàssics 300 

 22/06/2018 Casa Alegre Sons Cèltics Música antiga i 
tradicional 

Sons Clàssics 90 

 Març – abril Diversos Tallers Tallers Terrassa Street 
Art 

203 

 25/04/2018 Auditori Municipal Alumnes tallers TSA Solitud 
Vermella 

Terrassa Street 
Art 

297 

     Cicle  Totals  

     Jazz a prop  1750 

     Escenes 
Locals  

1470 

     Sons Clàssics  5397 

     Terrassa 
Street Art  

500 

     TOTAL  9117 

 
Indicadors d’assistència 2n semestre 
 

Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assis.  

18/07/2018 Plaça Vella Cia. Xarop de Canya Quin sarau! 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

300    

20/07/2018 Pl. De la Immaculada Cia. Iván Góngora Happy boom 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

150    

25/07/2018 Pl. De Ca n'Anglada Cia. Rosa Fité 
Contes de 
l'univers 

Fem l’Estiu a 
Terrassa 

70    
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Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assis.  

27/07/2018 Carpa Parc Vallparadís Egara Film Festival 
1 ed. Cinema 
al Parc 

Fem l’Estiu a 
Terrassa 300    

01/08/2018 Rambla Francesc Macià Cia. Fèlix Brunet Bicikadabra 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

140    

03/08/2018 Pl. Lluís Companys Mads Fortherockanroll Concert 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

140    

08/08/2018 Pl. Assemblea Catalunya Cia. La Guilla Teatre Quimera 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

130    

10/08/2018 Pl. Bòsnia Hercegovina 
Pere Rafart i Paco 
Hernández 

Habrá 
Kadabra? 

Fem l’Estiu a 
Terrassa 

85    

17/08/2018 Pl. Roc Blanc Plus Arts Arenart 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

Pluja 

22/08/2018 Parc Gernika Cia. Cris-Is Wet Floor 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 150    

24/08/2018 Parc dels Catalans Allwoods Country Band Concert 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

240    

29/08/2018 Parc de La Cogullada Plus Arts 
El laboratori 
del Dr. Bubble 

Fem l’Estiu a 
Terrassa 

75    

31/08/2018 Pl. Del Progrés Rocker@s Concert 
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

180    

Data Lloc Companyia Espectacle Cicle  Assis. 

Del 27 
d'agost al 8 
de setembre 

Biblioteca Districte 4 Que comenci l'espectacle 
Festival de Circ 
de Terrassa 

2143 
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Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assis.  

04/09/2018 Escenari Infant Martí Cia. Planeta Trampolí 
Back 2 
Clàssics 

Festival de Circ 
de Terrassa 500   

04/09/2018 Escenari Infant Martí Cia. Le Contrebande Bal Trap 
Festival de Circ 
de Terrassa 

700   

04/09/2018 Escenari Xemeneia Cia. Cirk'Crash Bricks 
Festival de Circ 
de Terrassa 

950   

05/09/2018 Carrer Infant Martí Assoc. Tub d'Assaig Tastets de circ 
Festival de Circ 
de Terrassa 150   

05/09/2018 Espai Gespa Grup Explica'm un conte Hora del conte 
Festival de Circ 
de Terrassa 

100   

05/09/2018 Escenari Xemeneia Cia. Cirque Exalté 
Furieuse 
Tendresse 

Festival de Circ 
de Terrassa 

950   

05/09/2018 Escenari Infant Martí Mumusic Circus 
Flou 
Papagayo 

Festival de Circ 
de Terrassa 

800   

06/09/2018 Carrer Infant Martí Assoc. Tub d'Assaig Tastets de circ 
Festival de Circ 
de Terrassa 100   

06/09/2018 Escenari Infant Martí Cia. Terna Fractal 
Festival de Circ 
de Terrassa 

Anul.lat 
pluja 

06/09/2018 Escenari Xemeneia Varis artistes 
Gala de 
cloenda 

Festival de Circ 
de Terrassa 

Anul.lat 
pluja 

16/11/2018 
Plaça Assemblea de 

Catalunya  
LILDAMI  Concert 

Circuit de 
Música 
Moderna 

250 

24/11/2018 
La Cogullada (pistes 

Socioesportiu) 
SE'N FA UNA  Concert 

Circuit de 
Música 
Moderna 

25 
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Data Lloc  Companyia  Espectacle  Cicle  Assis.  

01/12/2018 Teatre AV de Vilardell DR BASILIO  Concert 
Circuit de 
Música 
Moderna 

75 

15/12/2018 C.C. Avel.lí Estrenger LAS PÉSIMAS  Concert 
Circuit de 
Música 
Moderna 

65 

21/12/2018 Casal de Can Parellada PARANNÁ  Concert 
Circuit de 
Música 
Moderna 

25 

22/12/2018 
Casal Cívic Pla del 

Bonaire 
THE TRËMENS  Concert 

Circuit de 
Música 
Moderna 

50 

    Cicle  Totals  

    
Fem l’Estiu a 
Terrassa 

1960 

    
Festival de Circ 
de Terrassa 

6393 

    
Circuit de 
Música 
Moderna 

490 

    TOTAL  8843 

 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 45.088,00 €                    47.688,09 €                         105,77%
Béns corrents i serveis 122.650,00 €                  109.504,84 €                       89,28%
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 8.110,00 €                      8.107,00 €                           99,96%
Ingressos patrimonials
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i difusió cultural 

PROGRAMA  Arts escèniques 

 

CODI PROGRAMA  33407 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98, 100 
 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa fa front a les despeses de manteniment dels teatres municipals a més de la despesa artística 
i de producció de tota l’activitat escènica (d’iniciativa pròpia de l’Ajuntament i d’iniciativa per part de 
tercers) que es porta a terme als equipaments (Teatre Alegria i Teatre Principal). 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia 

• Ciutadania de Terrassa 
• Entitats terrassenques del tercer sector de 

l’àmbit de les arts escèniques  
• Entitats terrassenques del tercer sector de 

l’àmbit de la cultura en general 
• Companyies teatrals i creadors i creadores 

de l’escena de Terrassa 
 
Objectius anuals  
 
• Proveir la ciutat de Terrassa d’una programació d’arts escèniques professional diversa. 
 
• Posicionar els teatres municipals entre el teixit associatiu de la ciutat com a centre d’acció, com a 

equipament en el qual desenvolupar les activitats que requereixin d’un espai escènic professional. 
 
• Portar a terme accions en relació a l’accessibilitat de les activitats realitzades als teatres municipals, per 

tal de tombar les barreres que es troben els col·lectius amb diversitat funcional, tot adreçant 
l’accessibilitat no només arquitectònica, sinó també la d’accés a la informació (funcions, elements de 
comunicació i difusió) 

 
• Promoure la col·laboració amb els Batxillerats Artístics que s’imparteixen a la ciutat. 
 
• Introduir la perspectiva de gènere a la programació artística i a totes aquelles accions de creació i 

fidelització de nous públics i qualssevol altres que siguin susceptibles de poder incorporar-la. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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• Posar èmfasi en les arts escèniques comunitàries en la mesura que sigui possible. 
 

• Ampliar el treball transversal amb altres departaments de la Corporació en relació a la promoció i difusió 
de les arts escèniques. 

 
Actuacions realitzades  

 
� Provisió d’una programació d’arts escèniques professional i diversa. 

 
� Provisió d’una programació familiar. 

 
� Acollida del teixit associatiu de l’àmbit cultural, en concret de les arts escèniques, en les activitats de 

més ressò social a la ciutat i que necessiten d’un equipament escènic dotat de mitjans tècnics 
(Companyies de teatre amateur, Amics de l’Òpera i la Sarsuela, Associació Elixir, Els Pastorets del 
Social...). 
 

� Cessions dels teatres municipals per a finalitats socials i culturals entre el teixit associatiu no 
necessàriament de l’àmbit de les arts escèniques i centres educatius. 
 

� Cessions dels teatres municipals per a finalitats institucionals. 
 

� Cessió de la sala d’assaig a companyies i creadors de la ciutat. 
 

� Implementació d’un sistema de bucle magnètic i ampliació de so per a persones amb dificultats 
auditives. 

� Assajos oberts per a l’alumnat dels batxillerats artístics. 
 

 
Resultats Assolits  
 
� Percentatge d’ocupació de la programació professional molt alt, que denota el grau de satisfacció dels 

públics. 
 
� Increment continuat de l’ús social dels teatres municipals per part del teixit associatiu i dels centres 

educatius. 
 
� Increment de l’ús institucional dels teatres municipals. 

 
� Acollida immediata i creixement sostingut de l’ús del sistema del bucle magnètic i augment del volum per 

a persones amb dificultats auditives. El grau de satisfacció de les persones usuàries és molt alt. 
 

� Lleuger augment de la utilització de la sala d’assaig. 
 

� Manteniment d’una comunicació fluïda amb els batxillerats escènics que cristal·litza en accions i 
promocions diverses. 

 
� Inclusió de la perspectiva de gènere en la programació artística. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Pel que fa a la programació general i l’escolar, s’assoleixen amb gran satisfacció els objectius. El mateix 
passa amb els avanços que es produeixen al programa en relació a la perspectiva de gènere i 
l’accessibilitat. La relació amb el teixit associatiu i els centres educatius és molt bona, creix sostingudament i 
cada cop se senten més a prop els teatres municipals, però encara podria millorar molt més si augmentessin 
els recursos del programa d’arts escèniques (humans, tècnics i pecuniaris). El mateix es pot aplicar a la 
utilització de la sala d’assaig per part d’artistes i creadors i creadores. 
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El treball transversal amb altres àrees de l’Ajuntament existeix però cal que creixi i que es reforcin les 
relacions. 
 
S’haurien d’estudiar accions per revifar l’impacte de la programació familiar.  
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Recerca de l’equilibri en la programació de companyies liderades i els membres de les quals consten 

d’homes i dones en percentatges propers a la paritat.  
� Recerca de l’equilibri entre homes i dones en l’autoria de les peces programades. 
 
 
Resultats Assolits  
 
� En el segon semestre de la programació va haver-hi tantes o més autores i directores que no pas autors i 

directors (4 autores sobre 3 autors, 5 directores sobre 5 directors) 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Positiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificació del programa  Arts escèniques 
Objectius anuals  Paritat en la programació professional 

  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA  PERSPECTIVA DE GÈNERE* 

637



Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat  

 
 

Memòria objectius pressupostaris 2018  Programa 334 07 
   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  

Teatre Alegria 2018

Espectacle Data/Dates Aforament Assistents % ocupació

Producció nacional de dansa 21/01/2018 144 120 83,33%

Traspàs 24/02/2018 219 213 97,26%

Medusa 25/02/2018 144 105 72,92%

El idiota y lo sublime 25/03/2018 126 62 49,21%

Silence 11/03/2018 219 118 53,88%

La casa de la muntanya 22/04/2018 219 181 82,65%

Kingdom 29/09/2018 217 205 94,47%

Tenors 07/10/2018 217 212 97,70%

Equilibris 25/11/2018 144 100 69,44%

Màtria 11/11/2018 104 97 93,27%

1.753 1.413 80,60%

Sala Maria Plans 2018

Espectacle Data/Dates Aforament Assistents % ocupació

Mi madre y yo 11/03/2018 83 73 87,95%

Llibres per cremar 27/10/2018 83 83 100,00%

166 156 93,98%

Teatre Principal 2018

Espectacle Data/Dates Aforament Assistents % ocupació

L'electe 21/01/2018 593 422 71,16%

e.v.a. 18/02/2018 605 442 73,06%

La visita de la vella dama 04/03/2018 407 276 67,81%

Cyrano 15/04/2018 605 491 81,16%

Adossats 20/05/2018 605 605 100,00%

Cold Blood 28/09/2018 605 490 80,99%

Cold Blood 29/09/2018 418 277 66,27%

Un tret al cap 18/11/2018 605 480 79,34%

Les noies de Mossbank Road 02/12/2018 600 600 100,00%

Cronología de las bestias 16/12/2018 419 350 83,53%

5.462 4.433 81,16%
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 245.762,00 €                  426.998,93 €                       173,74%
Béns corrents i serveis 474.744,00 €                  464.103,99 €                       97,76%
Transfrències corrents 109.000,00 €                  107.000,00 €                       98,17%
Inversions 10.200,00 €                    21.339,15 €                         209,21%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 839.706,00 €                  1.019.442,07 €                    121,40%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 92.000,00 €                    81.204,31 €                         88,27%
Transferències corrents 258.521,00 €                  228.150,82 €                       88,25%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 350.521,00 €                  309.355,13 €                       88,26%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA  Arts Visuals 

 

CODI PROGRAMA  33408 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
 
Prioritat  

 
5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 
esportiva, universitària i turística de Terrassa 

 
Compromís  

 
98 i 100 

 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa inclou les despeses de manteniment i funcionament dels equipaments  destinats a 
l’exhibició d’exposicions artístiques així com les despeses de producció de continguts expositius 
de les tres línies de programació. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia 
Ciutadans i ciutadanes  de Terrassa amb interès 
per l’art contemporani, creadors i creadores i 
escolars de la ciutat.  

 
Objectius anuals  
 
� Dissenyar la programació estable professional d’art contemporani de la ciutat de Terrassa a la Sala 

Muncunill. 
 
� Dissenyar la programació d’artistes de la ciutat a la Sala de la Casa Soler i Palet mitjançant el Cicle Art 

Terrassa. 
 

� Dissenyar la programació per visibilitzar els curadors emergents del nostre context a l’EspaiDos 
mitjançant el Cicle Terrassa Comissariat  

 
� Coorganitzar el projecte d’art i educació «Terraoasi» (2a edició) 
 
� Difondre les pràctiques artístiques contemporànies i fer-les arribar a la ciutadania mitjançant: 

 
� Cicles d’exposicions als diferents espais 
� Col·leccions editorials d’art contemporanis 
� Servei educatiu per a centres escolars de 3 a 18 anys 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades  

 
� Exposicions de la Sala Muncunill (Temporada estable professional de la Sala Muncunill). 

 
� Exposicions de l’espaiDos de la Sala Muncunill (Cicle Terrassa Comissariat). 

 
� Exposicions de la Casa Soler i Palet (Cicle Art Terrassa). 

 
� Edició de tres publicacions corresponents als tres cicles. 

 
� Servei educatiu del que s’han beneficiat 1800 nenes, nens i joves. 

 
 
 
Resultats Assolits  
 
 
• Molt bona acceptació de les propostes dels espais, que va incrementant el públic proposta a proposta. 
 
• Molt bona acceptació de la presentació dels i les artistes de la ciutat i gran implicació de col·lectius 

emergents dedicats a diverses formes d’expressió artística. 
 
• Gran nivell creatiu dels curadors i curadores, dels i les artistes participants a l’EspaiDos.  
 
• Increment molt notable en l’assistència de grups escolars a les exposicions d’art contemporani. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
El treball dels i de les artistes en l’àmbit de les arts visuals és dels més críptics i de difícil accés, a la ciutat 
però la comunitat artística és molt amplia, activa i diversa, motiu pel que cada vegada tenim més assistència 
de públic, més implicació de creadors i creadores, més nivell i exigència en la presentació de les nostres 
temporades i amb els artistes que presenten obra a les sales municipals. 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Hem introduït mecanismes de mesura de satisfacció per tal de demanar a partir del 2018 les dades de 

satisfacció segregades per gènere a fi de poder analitzar i definir polítiques i accions indicatives en 
relació a l’art contemporani i el gènere. 

 
 

 

Classificació del programa   
Objectius anuals  Mesurar públic segregant H/D 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Resultats Assolits  

 
• La satisfacció és molt alta a la Casa Soler i Palet, a la Sala Muncunill i a l’EspaiDos, per bé que els tres 

espais tenen un target diferent però complementari. 
 

• La mesura de gènere es continua implementant 
 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Atès que no disposem de dades per analitzar l’impacte en perspectiva de gènere de les polítiques culturals 
estem realitzant les accions prèvies consistents a comptabilitzar i tenim una proposta de creadores per 
sobre de la de creadors. 
 
 
 
 
 
 

Sala Soler i Palet  Autor/a  Dates  Mes Dones  Homes  Visites  

BATECS Josep Maria Albero 
Del 13/01/2018 al 

30/01/2018 Gener 721 482 1.203 

IL-LUSIONS 
 

Josep Maria Albero 
Del 03/02/2018 al 

17/02/218    Febrer 270 180 
 

450 

LA CASETA Sofia Ugarte 
Del 24/02/2018 al 

07/04/2018 Febrer 128 85 213 

LA CASETA Sofia Ugarte 
Del 24/02/2018 al 

07/04/2018 Març 599 373 972 

LA CASETA Sofia Ugarte 
Del 24/02/201/ al 

07/04/2018 Abril 110 74 184 

DICOTOMIA TALLER TACAT David Calle i Flora Larrigaudiere 
Del 14/04/2018 al 

19/05/2018 Abril 677 423 1.100 

DICOTOMIA TALLER TACAT David Calle i Flora Larrigaudiere 
Del 14/04/2018 al 

19/05/2018 Maig 969 646 1.615 

NO EM DESPERTEU Eloi Rocamora 
Del 26/05/2018 al 

23/06/2018 Maig 296 198 494 

NO EM DESPERTEU Eloi Rocamora 
Del 26/05/2018 al 

23/06/2018 Juny 629 420 1.049 
   Juliol    

   Agost    

RETRATS Elena Angrill 
Del 08/09/2018 al 

13/10/2018 Setembre 249 166 415 

RETRATS Elena Angrill 
Del 08/09/2018 al 

13/10/2018 Octubre 96 63 159 

COMPOSICIONS 

José Corral, Laura Austrich, Cristina 
Borobia, Francesc Vinyes i 

Miguel Ángel Gonzálvez Paul 
Del 20/10/2018 al 

05/12/2018 Octubre 287 192 479 

COMPOSICIONS 

José Corral, Laura Austrich, Cristina 
Borobia, Francesc Vinyes i 

Miguel Ángel Gonzálvez Paul 
Del 20/10/2018 al 

05/12/2018 Novembre 274 183 457 

COMPOSICIONS 

José Corral, Laura Austrich, Cristina 
Borobia, Francesc Vinyes i 

Miguel Ángel Gonzálvez Paul 
Del 20/10/2018 al 

05/12/2018 Desembre 73 49 122 

INTENCIONS XAFAT Xarxa fotogràfica de Terrassa 
Del 15/12/2018 al 

20/01/2018 Desembre 265 177 442 

   Totals  5.643 3.711 9.354 

      

 
 
 

Sala Muncunill  Autor  Dates  Mes Dones  Homes  Visites  

ESPAI DE LLIBERTAT 
Ocaña, Pep Borràs, Imanol Buisán, 
Albert Cardona, Miqui Cardona… 

Del 25/11/2017 al 
14/01/2018 Gener 299 256 555 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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LOOK UP AT THE SKY 

Thomas Albdorf, Marta Bisbal, An 
drés Galeano, Miquel Llonch, Salva 

López, Jiaxi Yang, Alberto Sinigaglia, 
Björn Engberg, Ed Panar…... 

Del 10/02/2018 al 
29/04/2018 Febrer 145 133 278 

LOOK UP AT THE SKY 

Thomas Albdorf, Marta Bisbal, An 
drés Galeano, Miquel Llonch, Salva 

López, Jiaxi Yang, Alberto Sinigaglia, 
Björn Engberg, Ed Panar 

Del 10/02/2018 al 
29/04/2018  Març 161 130 291 

LOOK UP AT THE SKY 

Thomas Albdorf, Marta Bisbal, An 
drés Galeano, Miquel Llonch, Salva 

López, Jiaxi Yang, Alberto Sinigaglia, 
Björn Engberg, Ed Panar…... 

Del 10/02/2018 al 
29/04/2018 Abril 293 258 551 

10 ANYS DEL PROJECTE  
“A PROP DE….” 

Departament educatiu. Escoles 
bressol 

Coloraines-Vallparadís-La Casona 
amb participació de Rat Soriano 

 
Del 11/05/2018 al 

27/05/2018 Maig 350 248 598 

 
 
TERRAOASIS 

 
 

Art i Educació Lab 

 
Del 08/06/2018 al 

23/06/2018 

 
 

Juny 

 
 

267 

 
 

194 

 
 

461 
 

ELS CASTELLS NO SÓN DE 
PRINCESES Mireia Comas 

Del 29/06/2018 al 
29/07/2018 Juny 154 193 

 
347 

ELS CASTELLS NO SÓN DE 
PRINCESES Mireia Comas 

Del 29/06/2018 al 
29/07/2018 Juliol 368 433 801 

   Agost   
 
 

TNT  
Del 27/09/2018 al 

30/09/2018 Setembre  733 754  
 

1.487 

NOU Marc Castellet i Xavi Roca 
Del 06/10/2018 al 

01/11/2018 Octubre 198 196 394 
   Novembre    
EXPOSICIÓ PESSEBRES 
1943-2018 75è ANIVERSARI 

Agrupació de pessebristes  
de Terrassa 

Del 02/12/2018 al 
02/02/2019 Desembre 3.186 2.949 6.135 

   Totals  6.154 5.744 11.898 

       

EspaiDos  Autor  Dates  Mes Dones  Homes  Visites  
A TRAVÉS D'UN FINESTRAL 
AMB UN GUARDAPOLS MOLT 
ORNAT ES VEU MITJA TONA 
DE FERRALLA ESPACIAL Daniel Moreno Roldán 

Del 11/11/2017 al 
21/01/2018 Gener 60 85 115 

TOMBSTONES ARE NOT FLAT Carlos Fernándes-Pello 
Del 27/01/2018 al 

01/04/2018 Gener 24 23 47 

TOMBSTONES ARE NOT FLAT Carlos Fernándes-Pello 
Del 27/01/2018 al 

01/04/2018 Febrer 78 67 145 

TOMBSTONES ARE NOT FLAT Carlos Fernándes-Pello 
Del 27/01/2018 al 

01/04/2018 Març 47 40 87 

BHA-PHANEIN Ariadna Parreu 
Del 07/04/2018 al 

27/05/2018 Abril 111 84 195 

BHA-PHANEIN Ariadna Parreu 
Del 07/04/2018 al 

27/05/2018 Maig 104 68 172 

IMAGINACIÓ MATERIAL Col-lectiva 
Del 02/06/2018 al 

29/07/2018 Juny 114 105 219 

IMAGINACIÓ MATERIAL Col-lectiva 
Del 02/06/2018 al 

29/07/2018 Juliol 77 91 168 
      Agost       

LA TRAMOIA Jordi Paüls 
Del 22/09/2018 al 

21/10/2018 Setembre 122 155 277 

93L96A189 TRAMOIA Jordi Paüls 
Del 22/09/2018 al 

21/10/2018 Octubre 93 96 189 

MATÈRIA IMPRESA : 
LA VIRTUALITAT FÍSICA 

Quim Cantalozella, Mecè Casanovas, 
Javier Lozano Vilardell, Marta Negre, 
Cristina Pastò, Albert Valera i  
Àngels Viladomiu 

Del 10/11/2018 al 
13/01/2018 Novembre 145 130 275 

MATÈRIA IMPRESA : 
LA VIRTUALITAT FÍSICA 

Quim Cantalozella, Mecè Casanovas, 
Javier Lozano Vilardell, Marta Negre, 

Del 10/11/2018 al 
13/01/2018 Desembre 448 433 881 
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Cristina Pastò, Albert Valera i  
Àngels Viladomiu 

   Totals  1.423 1.347 2.770 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 94.225,00 €                   17.584,58 €                         18,66%
Béns corrents i serveis 61.500,00 €                   62.049,93 €                         100,89%
Transferències corrents -  €                              -  €                                   
Inversions -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... 155.725,00 €                 79.634,51 €                         51,14%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                   
Transferències corrents 30.000,00 €                   26.061,60 €                         86,87%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
 -  €                              -  €                                   
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura  

SERVEI Promoció i difusió cultural  

PROGRAMA  Festival TNT  

 

CODI PROGRAMA  33410 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98, 99,100 
 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa fa front a totes les despeses relacionades amb la producció del Festival TNT -Terrassa 
Noves Tendències. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia 

• Ciutadania de Terrassa. 
• Públics interessats en la creació escènica 

contemporània d’àmbit regional. 
• Companyies i creadors i creadores del 

sector de la creació contemporània d’àmbit 
local, regional i estatal. 

• Encarregats i encarregades de la 
programació escènica d’àmbit regional, 
estatal i internacional. 

 
Objectius anuals  
 
• Organitzar amb èxit l’onzena edició del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, proveint la 
 ciutadania d’una oportunitat única de conèixer i gaudir del teatre més innovador. 
• Contribuir a la projecció de Terrassa com a Ciutat de la Innovació a través del Festival, especialitzat en 

creació contemporània i noves tendències escèniques. 
• Donar suport al sector de la creació contemporània a través d’aportacions, de coproduccions. 
• Contribuir a la projecció de Terrassa gràcies a les gires de les coproduccions del Festival, que giren per 

tot el món. 
• Ampliar els públics del festival, tant demogràfica com territorialment. 
• Incloure dins el Festival diferents agents de la ciutat afins a la creació contemporània.  

 
 
Actuacions realitzades  

 
� Coproducció de nou peces. 

perspectiva 
gènere 
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procés 
participatiu 
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proposta 
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(PR) 

- - - 
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� Programació dins del Festival d’accions del CITM (Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia), de 
l’Escola d’Art, de BaumannLab i del Centre de Creació La Lluerna. 

� Ampliació del TNT Kids, destinat a la descoberta de la creació contemporània per part del públic 
familiar. 

� Creació d’un itinerari especialment per públic jove. 
� Acollida de l’iniciativa «nova veu», l’objectiu de la qual és augmentar la difusió i la coneixença de la 

creació contemporània entre el públic més jove en l’àmbit regional. 
� Programació d’accions a poblacions limítrofs (Matadepera, Ullastrell) 
� Programació d’una peça comunitària amb la intenció d’iniciar una descentralització del Festival al barri 

de la Maurina, en consonància amb la quarta onada feminista. 
� Gestió de recepció de programadors d’àmbit regional, estatal i internacional. 

 
 
Resultats Assolits  
 
� Percentatge d’ocupació dels espectacles de sala d’un 86,65% 
� Percentatge d’ocupació dels espectacles de carrer, inclosos els del TNT Kids molt alta. 
� S’ha mantingut el posicionament del Festival entre els agents culturals territorials del sector de la creació 

contemporània. El festival continua sent un must. 
� Augment de l’impacte territorial, tant dins com fora de la ciutat. 
� Augment de les franges de públic que es treballen, per tal de fer arribar les noves tendències a tothom, 

voluntat del Festival des de la seva creació. 
� Projecció de les creacions coproduïdes a través del més d’un centenar de programadors vinguts d’arreu 

(Catalunya, Espanya i Europa principalment).  
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
 
El grau d’assoliment dels objectius és alt i molt satisfactori. Es fa patent la tendència del festival a créixer en 
les seves diferents dimensions. Actualment el seu creixement no és més ràpid perquè els recursos són els 
mateixos any rere any. 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Recerca de l’equilibri en la programació de companyies liderades i els membres de les quals consten 

d’homes i dones en percentatges propers a la paritat.  
� Recerca de l’equilibri entre homes i dones en l’autoria de les peces programades. 
 
 
Resultats Assolits  
 
� El nombre de creadores programades al festival va ser superior al dels creadors (15 sobre 13) 
 

Classificació del programa  Festival TNT 
Objectius anuals  Paritat en la programació professional 

  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
Positiva. Aquest any s’ha aconseguit superar la paritat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Produccions en gira durant 2018  
 
 

• Nombre de coproduccions en gira: 25 
• Nombre de funcions: 364 
• Nombre d’espectadors i espectadores: 21.738 
• Nombre de països que han visitat les coproduccions TNT durant 2018: 16, entre Europa, 

Àsia i Amèrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  

FESTIVAL TNT 2018

Espectacle Espai Data/Dates Aforament Assistents % ocupació

Llac Teatre Principal 30/09/2018 1 410 250 60,98%

Kingdom Teatre Alegria 29/09/2018 1 219 205 93,61%

Cold Blood Teatre Principal 29+30/09/2018 2 807 767 95,04%

El bosque Sala Muncunill 27 al 30/09 450 450 100,00%

El candidato Domicilis particulars 28 al 30/09 9 72 72 100,00%

Porn is on Sala Cúpula 29/09/2018 2 120 120 100,00%

Correo Masia Freixa 28+29/09/2018 4 176 129 73,30%

Charles, Alice and Me Escola Les Pisanes 28+29/09/2018 2 30 27 90,00%

Nuu Nova Jazz Cava 28/09/2018 1 200 180 90,00%

Circo de pulgas Teatre Alegria 28/09/2018 1 152 95 62,50%

Una historia universal Sala Cúpula 28/09/2018 2 120 120 100,00%

No Future Yes Amics de les Arts 28/09/2018 1 120 106 88,33%

A Nation Is Born In Me Sala Maria Plans 28/09/2018 1 83 83 100,00%

Tierras del Sud Teatre Alegria 27/09/2018 1 219 123 56,16%

Arma de construcción massiva Amics de les Arts 29/09/2018 1 118 118 100,00%

Parecer felices Sala Maria Plans 29/09/2018 1 83 83 100,00%

30 3.379 2.928 86,65%

Nombre de 
funcions
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 347.380,00 €                  313.861,09 €                       90,35%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 347.380,00 €                  313.861,09 €                       90,35%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents 263.732,00 €                  213.930,40 €                       81,12%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 263.732,00 €                  213.930,40 €                       81,12%
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA  Cultura Popular i Tradicional 

 

CODI PROGRAMA  33801  ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98, 100 i 103 
 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa fa front a les despeses d’organització de les activitats culturals programades per les 
entitats culturals de la ciutat així com de les que generen els equipaments destinats al lleure 
urbà ( Espai dels Bellots) i entitats de cultura popular ( Ed. Condicionament, Nau La Moderna, 
Maurina). 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
Competència pròpia  Ciutadania de Terrassa  
 
Objectius anuals  
 
� Enfortir el teixit associatiu cultural donant suport econòmic a les entitats que realitzen activitats de 

promoció cultural i de l’associacionisme. 
 
� Donar suport a les activitats de les entitats culturals de Terrassa en tots els actes que organitzen a la via 

pública. 
 
� Organitzar les festivitats del Calendari Festiu de Terrassa directament i concertada amb les entitats 

especialitzades. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Concessió de Subvencions 
 
� Ajuts amb infraestructures per desenvolupar les activitats 

 
� Cicle Nadalenc 
 
� Cavalcada de Reis i patge Xiu-Xiu i Cap d’Any 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

X - - 
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� Carnestoltes 

 
� Tres Tombs 
 
� Diades de les Colles de Cultura Popular i Tradicional 

 
� Diada de  Sant Jordi 
 
� Diades sardanes: Diada sardanista i Concurs Nacional de Sardanes 

 
� Diades Castelleres: Diada del Patrimoni (Minyons de Terrassa) Diada d’Emili Miró (Castellers de 

Terrassa) i Diada de les colles dels Castellers de Terrassa  i dels Minyons de Terrassa. 
 
 
 
Resultats Assolits  
 
• Les activitats que s’han organitzat han assolint una bona participació del públic. Les Festivitats més 

consolidades del Calendari Festiu són la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Tres Tombs, seguides de la 
Diada de  Sant Jordi,  Diades de les distintes entitats de cultura popular. 

 
• Cada any són més entitats les que es beneficien dels ajuts municipals de suport a les seves activitats i 

s’amplia el camp de treball a noves disciplines artístiques i a noves manifestacions de cultura popular i 
tradicional. 

 
• El servei de cultura col·labora, pràcticament, amb la totalitat de les activitats que les entitats organitzen a 

la via pública, amb suport d’infraestructura per tal que la recepció de l’activitat sigui òptima. 
 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
S’ha assolit el 100% de les activitats previstes i el nombre de conflictes no ha estat significatiu.  
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� S’ha treballat  amb una ordenança que vincula la perspectiva de gènere amb activitats a la via pública 
 

 
Resultats Assolits  
 
• S’està treballant per tal de poder-ho aplicar, si s’escau, properament. 
 
 
 

Classificació del programa  Cultura Popular i Tradicional 
Objectius anuals  Incrementar el nombre d’accions i actuacions per assolir la paritat 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 37.727,31 €                    25.619,91 €                         67,91%
Béns corrents i serveis 155.846,00 €                  133.105,58 €                       85,41%
Transferències corrents 230.900,00 €                  234.980,00 €                       101,77%
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 424.473,31 €                  393.705,49 €                       92,75%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                   
Transferències corrents 13.213,50 €                         
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
 -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... -  €                              13.213,50 €                         
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIÓ DE SERVEIS Cultura 

SERVEI Promoció i Difusió Cultural 

PROGRAMA  Festa Major 

 

CODI PROGRAMA  33802 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de Mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  98, 100 i 103 
 
 
 
Descripció del programa  
 
El programa fa front a les despeses i l’organització de les activitats culturals programades des 
del Servei de Cultura i per les entitats culturals de la ciutat de la programació de Festa Major. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
Competència pròpia  Tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa  
 
Objectius anuals  
 
� Compliment dels «Protocols de Festa Major». 
 
� Organització d’activitats pensades per a públic familiar i infantil (Festa Major Infantil). 
 
� Organització, conjuntament amb el Consell de Joves de Terrassa, d’activitats dirigides a un públic jove 

(El Jove). 
 
� Donar suport a les activitats de les entitats culturals de Terrassa en tots els actes que s’organitzen a la 

via pública durant la Festa Major. 
 
 
Actuacions realitzades  
 
� Festa Major 
 
 
Resultats Assolits  
 
• Les activitats que s’han organitzat en el marc de la Festa Major, han assolint una bona participació del 

públic.  

perspectiva 
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• Compliment de totes les activitats tradicionals contemplades als «Protocols de Festa Major». 
 
• Organització conjuntament amb propostes d’activitats de les diferents entitats culturals de la ciutat i que 

no recullen els Protocols de Festa Major, d’activitats populars, lúdiques, culturals...,  en el marc de la 
Festa Major. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
S’ha assolit el 100% de les activitats previstes en el programa de la Festa Major. 
 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
� Mesurar el nombre d’homes i dones que pugen als escenaris per Festa Major per conèixer la realitat a fi 

de corregir-la. 
 
� Organització d’accions de prevenció en el Marc de la Festa Major infantil. 
 
� Publicació dels consells contra la violència de gènere al programa de Festa Major ‘ 18. 
 

 
Resultats Assolits  
 
• El nombre de dones i homes tendeix a la paritat malgrat cal millorar-lo. 
 
• Les accions de prevenció per infants en el marc de la Festa Major infantil van tenir molt bona acollida. 

 
• La problemàtica de la violència sexista va prendre visibilitat durant la Festa Major fent especial èmfasi a 

l’espai El Jove del parc de Vallparadís. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
La valoració és positiva però el camí és llarg, ara sabem  on som i, per tant, el tram que ens queda per 
assolir la paritat i la plena conscienciació de la ciutadania. 
 
 
 
 

Classificació del programa  Festa Major 
Objectius anuals  Incrementar el nombre d’accions i actuacions per assolir la paritat 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 410.190,00 €                  495.526,37 €                       120,80%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 410.190,00 €                  495.526,37 €                       120,80%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics
Transferències corrents 35.000,00 €                   33.000,00 €                         94,29%
Ingressos patrimonials -  €                              -  €                                   
Transferències de capital -  €                              -  €                                   
 -  €                              -  €                                   
TOTAL...................... 35.000,00 €                   33.000,00 €                         94,29%

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA  Activitats Esportives, Ajuts a entitats i esport escolar 

 

CODI PROGRAMA  34101 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5. Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  106 i 107 
 
 
 
Descripció del programa  

 
Organització i suport a la realització d’activitats de promoció i pràctica esportiva. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència delegada Tota la població general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

 
Objectius anuals  

 
• Consolidació del nivell d’usuaris de les activitats ofertades 
 
• Augment del nombre d’equips i participants a les escoles esportives de les entitats. 
 
• Increment de la població femenina practicant de l’esport. 
 
• Consolidació nombre participants activitats 
 
• Consolidació de la oferta d’activitats en els programes de l’esport escolar 
 
 
Actuacions realitzades  

 
 

• Projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat . Amb aquesta activitat es pretén treballar la 
integració esportiva de les persones amb discapacitat a tots els nivells, tant a nivell de formació i 
competició, com a nivell de rehabilitació i sensibilització, perseguint que la vinculació d'aquest 
col·lectiu amb la pràctica esportiva comporti una millora de la seva qualitat de vida i la seva 
integració social.  
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� Psicomotricitat aquàtica 
� Ioga 
� Bàsquet per a persones amb discapacitat intel·lectual  
� Boccia 
� Natació per a persones amb discapacitat física 
� Natació per a persones amb discapacitat intel·lectual 
� Natació infantil 
� Campus esportiu d’estiu 
� Jornades d’equitació adaptada 
� Jornades d’activitats nàutiques adaptades 

 
 

• Organització de la Nit de l’Esportista . El dia 15 de març del 2018, es va reunir el món d’esport 
terrassenc en un acte multitudinari per poder premiar les fites esportives assolides durant l’any 
2017. L’acte es va realitzar per quarta vegada al Teatre Principal, obert al conjunt de la ciutadania 
amb representants de totes les entitats. 

 
• Activitats esportives a la Festa Major de Terrassa . Dins del programa de la Festa Major 

s'inclouen un conjunt d'activitats esportives que són organitzades de forma directa pel Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa. Aquestes activitats tenen com a objectiu promoure i 
potenciar el caire popular i obert de les activitats esportives, en el marc  de la Festa Major de la 
ciutat. 

 
Durant la Festa Major de l’any 2018 s’han organitzat un total de 40 activitats, competicions i 
exhibicions esportives i com a actes oberts i populars, destacant entre aquests la pedalada popular i 
la cursa popular. Aquestes activitats s’han adreçat a tot el conjunt de ciutadania i han comptat amb 
un bon nivell de participació. 

• Dinamització dels barris de la Maurina i Ca n’Angla da. La planificació d’aquestes activitats ha 
tingut com a objectiu potenciar la pràctica esportiva en aquesta zona de la ciutat, fent servir l’esport 
com a eina d’inclusió social dels joves. 

 
• Mitja Marató Ciutat de Terrassa.  El Servei d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa dóna suport en 

l’organització de la XIX Mitja Marató Ciutat de Terrassa, una prova d’atletisme ja consolidada amb 
un gran èxit de participació. 

 
• Activitats de l’Escola d’Atletisme . Les activitats de l’escola d’atletisme es realitzen a les pistes 

municipals de Can Jofresa i tenen com a missió formar els/les atletes, de totes les edats, en les 
diferents modalitats de l'atletisme: fons, curses populars, velocitats, llançaments, salts i marxa. 

 
• Jocs Escolars, Pla Català d’Esport a l’Escola, Plan s de Promoció Esportiva, Iniciació 

Esportiva, Programa Cultural i Programa de Formació  per Professors i Dinamitzadors.  Aquest 
programa es planteja com a objectiu que la població en edat escolar pugui gaudir d'una oferta de 
pràctica esportiva suficient en quantitat, qualitat i diversitat amb la intenció d'atendre les seves 
necessitats. A la vegada pretén mantenir i augmentar l'hàbit de pràctica esportiva de manera 
continuada i fomentar i potenciar els valors educatius utilitzant la pràctica esportiva com a mitjà de 
formació. 

 
• Anima el Cos! Gent Gran . L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la pràctica d'activitats físiques 

en el col·lectiu de la gent gran perquè integrin l’esport els hàbits de la seva vida quotidiana, millorant 
d’aquesta manera la seva qualitat de vida i afavorint les relacions socials entre els grups 
participants. 

 
• Dinamització de pistes de Vilardell, Montserrat i C an Tusell.  Com cada any i mitjançant conveni 

signat entre l’Ajuntament de Terrassa i entitats de la ciutat, s’ha tornat a desenvolupar diverses 

656



 
 

Àrea de Cultura, Innovació i 
Projecció de la Ciutat  

 
  

Memòria objectius pressupostaris 2018  Programa 341 01 
   
 

  

d’activitats per tal de dinamitzar les pistes dels barris de Can Tusell, Vilardell i Montserrat per tal de 
promoure la pràctica esportiva entre els joves d’aquests barris i fomentar la participació femenina.  

 
• Col·laboració i suport a activitats organitzades pe r entitats  

Al llarg de l’any es col·labora amb diferents activitats organitzades per entitats de la ciutat , tant en la 
cessió d’infraestructura , l’assumpció de despeses logístiques, la concessió de trofeus i altres 
despeses necessàries per la realització de les activitats. 

 
 

Cal destacar entre aquestes activitats; 
− Cursa per a la Justícia Social 
− Mami’s hockey 
− Duatló de Muntanya 
− Torneig Hockey Solidari 
− Cursa del Pàncrees 
− Cursa Vallès Drac Race 
− Copa del Mon d’Esgrima 
− Eixin Master Word Cup 

.... entre moltes altres 
 
 
Resultats Assolits  
 
− S’ha garantit l’oferta d’activitats dins el programa de l’esport escolar com a garantía d’accés de la 

població al sistema esportiu. 
 
− S’ha fet promoure i col·laborat en l’organització d’activitats esportives adreçades al conjunt de la 

ciutadania de Terrassa. 
 
 
− S’ha augmentat el nivell de la pràctica esportiva general a la ciutat. 
 
− S’ha mantingut l’oferta de programes esportius d’igualtat d’oportunitats i d’integració esportiva.  
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
El programa d’activitats esportives possibilita la realització d’activitats esportives a gran part de la població 
de la ciutat. Any rere any s’observa un creixement en el nombre d’activitats i possibilitats de pràctica 
esportiva com a resultat del treball en comú amb les entitats esportives. 
 
L’esport forma part de les manifestacions socials més importants dels nostres temps, proporciona els valors 
socials, culturals i educatius necessaris per al desenvolupament social de les persones i és considerat com 
a font de salut, mitjançant la millora física i l’autonomia funcional i eina important per afavorir la inclusió 
social.  
 
Durant l’any 2018 les activitats esportives s’han desenvolupat en funció dels objectius marcats per  a 
cadascuna d’elles i s’han pogut constatar els beneficis que han aportat a les persones usuàries i a la 
població en general. 
 
Pel que fa a les activitats adreçades a col·lectius específics s’ha incidit en les millores físiques i psíquiques i 
una gran millora en la qualitat de vida en general.  
 
L’organització de grans esdeveniments esportius de la ciutat ha pogut potenciar el caire festiu de les 
activitats, on l’esport, mitjançant activitats clàssiques ha tingut un espai destacat i ha fet del carrer un 
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escenari de vida social i un espai on es reforcen els lligams entre les persones i la ciutat. Es consoliden 
activitats que són ja un referent en el calendari anual amb nivells importants de participació i d’implicació 
ciutadana en la seva organització ( Mitja Marató.....) 
 
L’esport escolar continua sent, pels nombres de participants, un dels més importants de Catalunya i és el 
programa d’activitats al que es destinen més recursos municipals. Amb la promoció d’aquest programa es 
garanteix la possible accessibilitat dels joves al sistema esportiu de la ciutat. 
 
L’esport femení té un constant creixement a la nostra ciutat i aquest 2018 també s’ha vist plasmat a la 
cursa de la Festa Major que ha anat sumant participació femenina. 
 
 
 

 
 

• Nombre de participants per sexe al projecte Anima el cos! Persones amb discapacitat. 
Any 2018:  100 Homes; 36 Dones. TOTAL: 136  

      
• Nombre de participants a  la Nit de l’esportista. 

Any 2018: TOTAL: 612  
     

� Nombre d’assistents a les activitats esportives de Festa Major: cursa atlètica i pedalada popular.  
4 Any 2018 Cursa adults : 830 Homes, 308 Dones. TOTAL: 1.138  
 
5 Any 2018 Cursa Infantil:  120 nens, 92 nenes. TOTAL: 212  
 
6 Any 2018 Pedalada Popular:  Total participants 987  

 
7 Any 2018 Torneig 3x3:  Total participants 64  

 
8 Any 2018 Va parir tour: Nigth Pool Party:  Total participants 689  

 
9 Any 2018 Va parir tour:Flash Mov influencers:  Total participants 1.200  

 
 

− Nombre de participants per sexe a les activitats de dinamització dels barris de la Maurina i Ca 
n’Anglada  

− Any 2018: Total:  150 
       

� Nombre de participants per sexe a l’escola d’atletisme. 
Any 2018:  116 Homes, 148 Dones. Total: 264  

 
� Nombre de participants per sexe , i d’accions d’activitats esportives dins el projecte d’esport.  

Any 2018:  9452 Homes; 8541 Dones. Total 17.993  
 

� Nombre de participants i d’accions del programa cultural dins el projecte d’esport escolar. 
Any 2018:  Total participants 2.977  
 

 
� Nombre de participants i d’accions formatives dins el projecte d’esport escolar.  
Any 2018:  Accions 16. Total participants 251  
 
� Nombre de participants a la Cursa de la Dona:  
Any 2018:  487Homes; 1801 Dones. Total 2288  

 
 

� Nombre de clubs i entitats amb oferta esportiva a la ciutat. 
Any 2018: Total  de Clubs i entitats 186  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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� Nombre d’entitats amb equips de pràctica esportiva regular. 
Any 2018: Total entitats 186  

 
� Nombre de participants en activitats esportives organitzades directa o indirectament pel servei al 

municipi. 
Any 2018: Total Participants segons inscripcions 17.849  
 
• Modalitats esportives i la seva presència a la ciutat  
Any 2018: Total Modalitats 65  
 
− Nombre de Curses populars:  
Any 2018:  Total Curses 20  

 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 93.757,00 €                    109.461,85 €                       116,75%
Béns corrents i serveis 121.030,00 €                  108.535,86 €                       89,68%
Transfrències corrents 259.573,00 €                  252.900,00 €                       97,43%
Inversions *
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 474.360,00 €                  470.897,71 €                       99,27%
 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 338.783,38 €                  372.174,48 €                       109,86%
Transferències corrents 86.091,13 €                    88.880,85 €                         103,24%
Ingressos Patrimonials
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 424.874,51 €                  461.055,33 €                       108,52%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA  Equipaments esportius de gestió directa 

 

CODI PROGRAMA  34201 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  106 i 107  
 
 
 
Descripció del programa  
 
Gestió directa d’equipaments esportius municipals. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia Tota la població en general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

 
Objectius anuals  
 
• Garantir el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament 

disponibles 
 
• Realitzar actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica Municipal 

 
• Procedir a l’elaboració d’un nou Pla Director de l’Esport 
 
• Actuacions de la pavimentació del pàrquing i de rehabilitació de la coberta de la Zona Esportiva 

Municipal Can Jofresa  
 

 
Actuacions realitzades  

 
Als Equipaments de Gestió Directa, s’ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del 
pressupost vigent. Com a exemple destacat a l’any 2018 són: 

 
 

� Instal·lació de sistemes de seguretat col·lectiva a la coberta del pavelló de la ZEM Can Jofresa. 
 

� Substitució de focus per a l’instal·lació de focus LED al pavelló de la ZEM Can Jofresa. 
 
� Rehabilitació de la coberta pavelló de la ZEM Can Jofresa. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Adequació de l’aparcament de l’equipament de la ZEM Can Jofresa. 

 
� Substitució del paviment del terreny de joc del pavelló de la ZEM Can Jofresa. 

 
� Instal·lació d’un mecanisme extensió i recollida grades retràctils del pavelló de la ZEM Can Jofresa. 

 
� Revisió dels mecanismes de seguretat de les cistelles del pavelló al Poliesportiu Municipal de Sant 

Llorenç.  
 

� Reparació del sistema de reg de la zona de platja de la piscina Municipal de Sant Llorenç.  
 

� Reparació de bombes del sistema de filtració de la piscina Municipal de Sant Llorenç.  
 

� Substitució de xarxes de protecció del pavelló al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç. 
 

� Substitució de tota la fusteria de fusta per fusteria d’al·lumini a tots els vestidors de l’equipament al 
Poliesportiu Municipal de Ca n’Anglada. 
 

� Reposició del sistema d’ACS dels vestidors de la piscina Municipal de La Maurina. 
 

� Reparacions al sistema de reg de la platja de la piscina Municipal de La Maurina. 
 

� Construcció d’una pista d’hoquei al camp de terra existent al Poliesportiu Municipal de La Maurina. 
 

� Substitució de focus per a l’instal·lació de focus LED al pavelló del Poliesportiu Municipal de La Maurina. 
 

� Millora dels accessos a les cobertes al Poliesportiu Municipal de La Maurina. 
 

� Desmuntatge de restes de plaques i muntatge de noves de policarbonat al Poliesportiu Municipal de La 
Maurina. 
 

� Substitució de totes les reixetes de la canal perimetral de recollida d'aigües de la piscina al Poliesportiu 
Municipal de Les Arenes. 
 

� Obres memòria valorada instal·lació noves baranes perimetrals al Poliesportiu Municipal de Les Arenes 
 

� Obres definides a la Memòria valorada per a la rehabilitació del paviment de formigó de la pista al 
Poliesportiu Municipal de Les Arenes. 
 

� Canvi del sistema d’ACS de tots els vestidors de l’equipament de l’Estadi Olímpic Municipal. 
 

� Reparacions als filats metàl·lics de l’Estadi Olímpic Municipal. 
 

 
 
En aquest àmbit cal destacar: 
 
� L’execució de les obres de substitució de la coberta del Pavelló de la ZEM Can Jofresa. 
 
� L’execució de les obres de la nova pista exterior Poliesportiu Municipal La Maurina. 
 
� L’execució de les obres de pavimentació del pàrking exterior de la ZEM Can Jofresa. 
 
� Inici de la licitació de la redacció del projecte del tancament de la pista exterior de la ZEM Can Jofresa. 
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Resultats Assolits  

 
 

� S’ha incidit en la millora del manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant 
els recursos efectivament disponibles 

 
� S’han realitzat actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica 

Municipal 
 

� S’ha iniciat  l’elaboració del nou Pla Director de l’Esport  
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
El programa d’Equipaments Esportius de Gestió Directa, continua desenvolupant-se amb les determinacions 
del Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l’estat de conservació dels 
equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s’han executat tot un 
conjunt d’accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són 
la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions 
elèctriques dels equipaments, l’acompliment dels requeriments d’adequació d’equipaments en la normativa 
de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments 
esportius. 
 
S’han realitzat igualment els tràmits administratius, tècnics i econòmics que possibilitaran l’execució durant 
l’any 2018 d’importants actuacions de millora de les condicions de diferents equipaments, com es el cas de 
la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, amb el canvi de tartan; i la rehabilitació d’una part de les grades 
de l’estadi Olímpic Municipal. 
 
 
 
 
 
 

• Nombre d’intervencions realitzades als equipaments esportius municipals de gestió directa per 
equipament i tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora. Total 447 

 
MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2018 ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE GESTIÓ DIRECTA:   
     

Accions Manteniment   
Correctiu  Preventiu  Millora   EQUIPAMENTS DE GEST. DIRECTA  
395 27 25  

     
Indicadors Equipaments de Gestió Directa - Any 2018  -   
S'han fet manteniments correctius al 100% dels equipaments de gestió directa.  
S'han fet manteniments preventius al 89% dels equipaments de gestió directa.  
S'han fet millores al 67% dels equipaments de gestió directa.   

 
• Nombre d’utilitzacions de poliesportius: amb tiquet, abonament, entitats o escoles. 

    
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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• Nombre d’abonats als equipaments esportius municipals de gestió directa.  
 

Equipament 
Poliesportiu 
Municipal  
La Maurina 

Poliesportiu 
Muncipal Ca 
n’Anglada 

Poliesportiu 
Municipal 
Sant Llorenç 

Poliesportiu 
Muncipal 
 Les Arenes 

ZEM 
Can Jofresa Total 

Nombre 
d’abonaments 

246 8 314 262 21 851 

 
 

• Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada 
pel Servei d’Esports. Total 8,6/10 

 
Equipament Piscina Les 

Arenes 
Piscina Sant 
Llorenç 

Piscina La Maurina Mitjana 

Nota 8,7 8,5 8,6 8,6 
 
 

 
 
 
 

 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 899.427,00 €                  947.667,64 €                       105,36%
Béns corrents i serveis 556.224,35 €                  528.106,67 €                       94,94%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions * 230.998,70 €                  56.484,87 €                         24,45%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 1.686.650,05 €               1.532.259,18 €                    90,85%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 201.310,00 €                  193.703,97 €                       96,22%
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 201.310,00 €                  193.703,97 €                       96,22%
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

USOS EQUIPAMENTS

PISTA COBERTA PISTA DESCOBERTA CAMP DE TERRA FRONTÓ TENNIS TOTALS
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total

Pol. Maurina 10473 11148 0 0 935 91 1222 144 964 219 13594 11602 25196
Pol. Les Arenes 0 0 19152 2402 0 0 1069 1 0 0 20221 2403 22624
Pol. Ca n’Anglada 0 0 28091 4926 0 0 119 26 0 0 28210 4952 33162
Pol. Sant Llorenç 37472 19900 0 0 1335 455 107 19 0 0 38914 20374 59288
Totals 47945 31048 47243 7328 2270 546 2517 190 964 219 100939 39331 140270
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA  Equipaments esportius de gestió cedida 

 

CODI PROGRAMA  34202 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  106 i 107 
 
 
 
 
Descripció del programa  
 
Suport a les entitats en la gestió d’equipaments esportius municipals. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia Tota la població en general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

 
 
 
Objectius anuals  
 
• Garantir el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament 

disponibles 
 
• Realitzar actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica Municipal 
 
• Procedir a l’elaboració d’un nou Pla Director de l’Esport 
 
• Gestió per impulsar els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol 

a Les Fonts 
 
• Millorar el sistema d’accés a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal 

 
• Incidir en els controls d’instal·lacions i serveis dels diferents equipaments en acompliment de les 

normatives vigents 
 
 
 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades  

 
Als Equipaments de Gestió Cedida s’ha continuat fent millores en consonància amb les disponibilitats del 
pressupost vigent. Com a exemple destacat  i les més destacades a l’any 2018 són: 

 
 

� Millores i rehabilitació d’espais al Complex Esportiu del Districte 2 
 

� Millores al sistema de reg i reparació del sistema d’enlluernament a l’Estadi Municipal de Hoquei Martí 
Colomer. 

 
� Reparació de l’escomesa elèctrica general i substitució de finestres al Pavelló de l’Sferic 

 
� Reparació de cistelles de bàsquet i caldera al Pavelló Municipal Can Parellada 

 
� Instal·lació para-pilotes i manteniment de jardineria al Camp Municipal de Futbol Can Jofresa 

 
� Millores i rehabilitació d’espais al Camp Municipal de Futbol Les Arenes 

 
� Millores i rehabilitació d’espais al Camp Municipal de Futbol Sant Pere Nord 

 
� Reparació i muntatge de grup de bombeig del sistema de reg del camp Municipal de Futbol Sant Pere 

Nord 
 

� Millores i rehabilitació de vestidors al Camp Municipal de Futbol la Maurina 
 

� Millores i condicionament de la pista de Petanca Can Palet II 
 

� Substitució de tanca perimetral galvanitzada de l’Equipament Esportiu Can Parellada- Les Fonts 
 

� Millores i adequació de para-pilotes i noves porteries de futbol sala a la Pista Poliesportiva Vilardell 
 
 
Resultats Assolits  
 
• S’ha incidit en la millora del manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els 

recursos efectivament disponibles 
 
• S’han realitzat actuacions de millora en la infraestructura del conjunt de l’Àrea Olímpica Municipal 
 
• S’ha iniciat l’elaboració del nou Pla Director de l’Esport 
 
• S’ha iniciat els tràmits necessaris per la construcció del nou camp poliesportiu de Rugby-Futbol a Les 

Fonts 
 
• S’ha millorat el sistema d’accés a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
El programa d’Equipaments Esportius de Gestió Cedida, continua desenvolupant-se amb les determinacions 
del Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa, amb la prioritat de mantenir l’estat de conservació dels 
equipaments, tan de forma preventiva com de forma correctiva. En aquesta línia, s’han executat tot un 
conjunt d’accions destinades a arranjar la infraestructura general dels equipaments. Alguns exemples són 
la continuació de les revisions i les actualitzacions a les normatives actuals de totes les instal·lacions 
elèctriques dels equipaments, l’acompliment dels requeriments d’adequació d’equipaments en la normativa 
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de control de legionel·la i altres de les normatives generals de seguretat en la utilització dels equipaments 
esportius. 
 
S’han realitzat les accions administratives, tècniques i econòmiques per possibilitar l’any 2019 la execució 
de les obres de construcció del nou camp polivalent de rugby i futbol de Les Fonts 
 
 
 
 
 

• Nombre d’intervencions realitzades en equipaments de gestió cedida per equipament i tipologia de 
manteniment: correctiu, preventiu i millora. 
 

 
− S’han realitzat un total 278 intervencions de manteniment: correctiu, preventiu i millora en 

equipaments de gestió cedida  
 

MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2018 ALS EQUIPAMENTS ESP ORTIUS DE GESTIÓ 
CEDIDA:  
     

Accions Manteniment   
Correctiu  Preventiu  Millora   EQUIPAMENTS DE GESTIÓ CEDIDA  

191 45 42  
     
     
Indicadors Equipaments de Gestió Cedida - ANY 2018 -     
Es van realitzar manteniments correctius al 84% dels equipaments esportius de gestió cedida. 
Es van realitzar manteniments preventius al 61% dels equipaments esportius de gestió cedida. 
Es van realitzar millores al 52% dels equipaments esportius de gestió cedida.  
     

 
 

 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal
Béns corrents i serveis 1.011.108,38 €               1.003.549,64 €                    99,25%
Transfrències corrents 25.500,00 €                    25.500,00 €                         100,00%
Inversions * 310.027,43 €                  42.649,58 €                         13,76%
Transferències de capital 744.500,00 €                  744.500,00 €                       100,00%
TOTAL...................... 2.091.135,81 €               1.816.199,22 €                    86,85%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 300.000,00 €                  600.000,00 €                       200,00%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Esports 

SERVEI Esports 

PROGRAMA  Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadís 

 

CODI PROGRAMA  34203 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, 

esportiva, universitària i turística de Terrassa 
Compromís  106 i 107  
 
 
 
Descripció del programa  
 
Gestió del funcionament del llac-piscina de Vallparadís. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia Tota la població en general, col·lectius específics, 
entitats, clubs i associacions 

 
Objectius anuals  
 
• Garantir el manteniment i l’estat de conservació dels equipaments optimitzant els recursos efectivament 

disponibles 
 
• Realitzar actuacions de millora en la infraestructura de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís 
 
• Allargar la temporada d’estiu 2018 de una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que disposes 

d’un abonament o targeta de bany vigent. 
 

• Procedir a la reparació de la canalització del sistema de recollida d’aigües perimetral de la piscina. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
A la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís, s’ha continuat fent millores en consonància amb les 
disponibilitats del pressupost vigent. Com a exemple destacat a l’any 2018 són: 

 
� El condicionament dels espais verds exteriors de la piscina i tot els arbres. 
 
� La revisió, posada en funcionament i tancament de les instal·lacions del elements de l’Aigua Calent 

Sanitària (ACS) 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Campanya de comunicació, incloent la formació a tot el personal de les Oficines d’Atenció al Ciutadà 
(OACs) i diverses notes de premsa, amb la informació de les modificacions a la temporada d’estiu i els 
tràmits necessaris per obtenir els abonaments municipals. 
 

� Reparació de total la canalització del sistema de recollida d’aigües perimetral de la piscina. 
 

� Manteniment del servidor del software d’entrades i abonaments de la piscina. 
 

 
Resultats Assolits  
 
• S’ha garantit el manteniment i l’estat de conservació de l’equipament optimitzant els recursos 

efectivament disponibles 
 
 
• S’ha allargat la temporada d’estiu 2018 d’una setmana més deixant entrar a tota la ciutadania que 

disposes d’un abonament o targeta de bany vigent. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  
 
El programa Gestió del Llac/Piscina del Parc de Vallparadís, continua desenvolupant-se, com la resta 
d’equipaments esportius municipals, amb les determinacions del Pla d’Equipaments Esportius de Terrassa, 
amb la prioritat de mantenir l’estat de conservació dels equipaments, tan de forma preventiva com de forma 
correctiva. En aquesta línia, s’han executat tot un conjunt d’accions destinades a arranjar la infraestructura 
general dels equipaments. Alguns exemples són la continuació de les revisions i les actualitzacions a les 
normatives actuals de totes les instal·lacions elèctriques dels equipaments, l’acompliment dels requeriments 
d’adequació d’equipaments en la normativa de control de legionel·la i altres de les normatives generals de 
seguretat en la utilització dels equipaments esportius. 
 
Pel que fa a la temporada d’obertura de la piscina, Vallparadís, és la més gran i la que més visitants rep. Al 
201 ha registrat 61.611 persones usuàries, i s’ha tornat a fer la prova per veure com seria l’afluència si 
s’allargués la temporada d’estiu. En aquest sentit, la temporada de piscines ordinària va finalitzar el 2 de 
setembre, però a la piscina de Vallparadís va finalitzar el dia 9 de setembre, allargant així una setmana més 
la temporada. El total d’assistència d’aquesta setmana va ser de 898, cal destacar que la mitjana setmanal 
de temperatura va ser de 24,8º, davant els 27,9º de temperatura mitjana de la resta de dies. La mitjana 
setmanal de persones usuàries de la temporada ordinària de les piscines municipals va ser de 10.684. 
 
 
 
 
 

• Nombre d’intervencions realitzades per tipologia de manteniment: correctiu, preventiu i millora. 
 

•  El  nombre d’intervencions realitzades va ser un total de 14 
 
MANTENIMENT EXECUTAT L'ANY 2018 A LA PISCINA MUNICIPAL DEL PA RC DE 
VALLPARADÍS:  
     

Accions Manteniment   
Correctiu  Preventiu  Millora   PISCINA DE VALLPARADIS  

7 6 0  
     
     

 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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• Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de les piscines municipals segons enquesta realitzada 
pel Servei d’Esports. 

 
• El grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la Piscina Municipal del Parc de Vallparadís segons 

enquesta realitzada pel Servei d’Esports va ser de 7,1 sobre 10. 
 
 

• El nombre d’utilitzacions de piscines: amb tiquet, abonament, entitats o escoles, va ser de 61.611 
 
 

• El nombre d’abonaments a la piscina de Vallparadís va ser de 828.  
 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis 365.691,00 €                  361.768,71 €                       98,93%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 365.691,00 €                  361.768,71 €                       98,93%

 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 235.000,00 €                  240.086,43 €                       102,16%
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 
TOTAL...................... 235.000,00 €                  240.086,43 €                       102,16%

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Universitats 

PROGRAMA Universitat-recerca 

 

CODI PROGRAMA 49202 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa 
Compromís 108 i 109  
 
Descripció del programa 
 
L’objectiu general d’aquest programa és generar accions per promoure i difondre el Campus Universitari de 
Terrassa en coordinació amb el Consell Universitari de ciutat, tot posicionant Terrassa com a ciutat 
capdavantera en la gestió del coneixement i en les relacions ciutat-universitat. 
 
Entre els objectius específics destaquen: 
 

• Potenciar el Campus Universitari com a element de captació, formació, retenció de talent i 
dinamització. 

• Una Terrassa amb creativitat que inverteix en els fonaments de les relacions ciutat-universitat, la 
competitivitat i el progrés. 

• Consolidació de Terrassa com a segon Campus Urbà de Catalunya 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària 

Escoles universitàries de Campus, el Consell 
Universitari de Terrassa, entitats i organismes 
vinculats, així com joves, alumnat de secundària, 
comunitat educativa i ciutadania en general. 

 
Objectius anuals 
 
� Incrementar el coneixement que la ciutadania té del Campus Universitari 
 
� Incrementar d’interès de l’alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència i el coneixement del 

Campus Terrassa 
 
� Facilitar l’accés a estudis universitaris 
 
� Enfortir la dimensió universitària de la ciutat amb el desenvolupament d'activitats conjuntes de promoció 

universitària a la ciutat, entre els membres del Consell i promoure projectes concrets relatius a aquesta 
dimensió 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - x 
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Centres universitaris 2017-2018 2018-2019

ESEIAAT 3.714 3.605
FOOT 455 435
EUNCET 729 515
CITM 480 854
EUIT 808 966
ESCODI 67 56
ESCAC 624 715
UOC 979 979

Campus Salut Mútua Terrassa 1.399 1.433

Escola Superior d'Art Dramàtic.
Institu del Teatre

37 37

Campus UPC Gent Gran 143 203

TOTAL ALUMNES 9.435 9.798

Matrícules

 
 

 
Actuacions realitzades 
 
� Terrassa Universitat (abans Districte Universitari)  

 
Al 2017 es va posar en marxa aquest programa amb l’objectiu d’acostar i d’integrar, encara més, el 
binomi ciutat-universitat amb aquestes iniciatives:  
 
- Reestructuració i ampliació de la pàgina web del servei (www.terrassa.cat/universitat) per tal 

d’actualitzar i facilitar la informació i accés dels usuaris, especialment a públic universitari, als 
serveis municipals i als principals serveis i propostes que ofereix la ciutat (de salut, de cultura, 
d’esports...). Increment de la presència a xarxes socials, amb obertura de perfils a Facebook i 
Instagram. 

- Redacció del Pla Estratègic de Comunicació, que redefineix el posicionament del Campus Urbà de 
Terrassa en els àmbits : 

− Marca: Redefinició i actualització de la marca “Terrassa Universitària” a partir de les 
propostes del Consell Universitari. 

− Saló de l’Ensenyament: Assistència al Saló de l’Ensenyament amb un estand de ciutat, com 
a Campus Urbà, a partir de les propostes del Consell Universitari i derivat del 
posicionament, marca i imatge del nou Pla de comunicació. 

− Creació denous materials de promoció: quadríptics, fulletons i plànols amb tota l’oferta de 
formació i serveis de la ciutat.  

 
 

� Ampliació obertura aules d’estudi – (PR)  
 
Com en anys anteriors, a partir de les dates d’exàmens establertes pels centres universitaris i de 
l’anàlisi conjunt d’usos de la Biblioteca del Campus Terrassa-UPC i de la BCT, s’han elaborat els horaris 
d’obertura de les aules d’estudi, que reforcen i amplien els horaris de les biblioteques. Els períodes 
d’exàmens s’han concentrat els mesos de maig-juny i desembre 

− La Biblioteca Central de Terrassa ha ampliat l’horari, com a sala d’estudi,  fins les 12 de la 
nit de dilluns a dissabte els mes de gener, del 21 de maig al 22 de juny i de l’17 al 31 de 
desembre. 
 

− Es continua amb la col·laboració amb la UPC per tal de disposar d’aules d’estudi a l’edifici 
TR10 (c/ de Colom, 2, edifici de l’antiga seu de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de 
Terrassa) que han obert els diumenges del 21 de maig al 22 de juny, i del 23 al 30 
desembre, de 10 del matí a 12 de la nit sense interrupció.  
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− A més, i a partir del 4 de juny i del 27 al 30 de desembre, la Biblioteca del Campus 

Terrassa-UPC també va ampliar el seu horari d’obertura fins les 22 h 
 
 

� Saló de l’Ensenyament – Fira Barcelona  
 
Del 14 al 18 de març Terrassa ha comptat al Saló de l’Ensenyament amb un estand informatiu dels 
estudis universitaris que es poden cursar al campus universitari de la ciutat. L’objectiu és promocionar la 
dimensió universitària de la ciutat, tant per la seva variada oferta formativa com per l’existència d’un 
ampli ventall de serveis i recursos adreçats als estudiants, en el marc d’un saló que cada any rep  més 
de 100.000 visitants. 
 
En aquesta edició, l’estand de Terrassa ha duplicat la seva extensió i s’ha situat al costat dels estands 
de dos centres del campus de Terrassa: el centre de negocis EUNCET i l’EUIT, Escola d’Infermeria i 
Teràpia Ocupacional i a prop de l’estand de l’ESCAC (Escola de Cinema) i del CITM . Per tant, en 
aquesta edició els centres del campus estaven agrupats en un espai proper. 
 
L’ altra novetat de l’estand era que mostrava els centres universitaris de la ciutat i els projectes Inspire 
de l’ESEIAAT-UPC. A més de la informació general del Campus Urbà, l’Escola d’Òptica (FOOT), 
l’escola de Comerç (ESCODI), el CITM (Multimèdia), la UOC, el campus de salut de Mútua Terrassa i 
l’ESCAC oferien informació dels seus graus. A més, els projectes Inspire de la ESEIAAT-UPC i els 
estudiants dels projectes Inspire de la ESEIAAT-UPC mostraven i explicaven els seus projectes i 
prototips. 
 
En aquesta edició també es va promocionar el sorteig per a una matriculació a un dels graus que 
s’imparteixen als centres del Campus de Terrassa mitjançant una urna, butlletes i un roll up informatiu.  
El nombre total de butlletes emplenades va ser de 221. 
 
Com en l’anterior edició, l’estand es singularitzava per la xemeneia de 5 metres d’alçada amb el nom de 
Terrassa i la gran fotografia de la façana de l’Escola Industrial i el lema “Ciutat Universitària des de 
1902”. 
 
També va ser al Saló de l’Ensenyament on es va poder veure la nova imatge de la marca de Terrassa 
Universitària, creada per posicionar el campus  i per atraure estudiants als centres de la ciutat. 
 
La presència de Terrassa Universitària al Saló de l’Ensenyament és el resultat del treball conjunt de tots 
els centres universitaris i de l’Ajuntament en el sí del Grup Executiu del Consell Universitari de Terrassa. 
 
Durant els dies d’obertura del Saló, a l’estand de Terrassa es va fer la difusió de l’oferta formativa i de 
serveis de la ciutat amb la distribució d’un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixien totes les 
escoles, així com els serveis d’interès per als estudiants. A més, l’estand va comptar amb una pantalla 
on es va projectar un vídeo amb imatges de la ciutat i del campus de Terrassa. 
 
 

� Sorteig matrícula  
 
En data 19 de setembre es va fer el sorteig de 2.500 euros per a la matriculació a un dels graus que 
s’imparteixen a les escoles universitàries del Campus de Terrassa durant el curs 2018-19. 
 
La campanya informativa i de participació en aquest sorteig es va donar a conèixer durant la celebració 
del Saló de l’Ensenyament a Fira de Barcelona entre el 14 i el 18 de març, on es van recollir les butlletes 
per poder participar al sorteig entre les persones que van visitar l’estand.  
 
 

� Rètol Terrassa Universitària  
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El Consell Universitari de Terrassa, en diferents sessions del seu Grup Executiu, va treballar el 
posicionament universitari de la ciutat. Un dels aspectes analitzats va ser  la identificació de la ciutat 
amb el campus universitari. Fruit d’això, des del servei d’Universitats es va realitzar el projecte “Terrassa 
Universitària” el qual recollia els diferents aspectes de promoció i posicionament a desenvolupar. Una 
de les accions a portar a terme era que es senyalitzés la principal entrada de la ciutat amb un rètol 
informatiu que contribuís a associar universitat i ciutat. 
 
Es va instal·lar al mes de juliol, a l’inici de la Rambleta del Pare Alegre, davant l’hotel Don Cándido. 
 
 

� Sessió informativa sobre l’accés a la universitat  
 
El 13 d’abril va tenir lloc la conferència sobre el funcionament de les PAU a càrrec del cap de l’Oficina 
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, Jesús M. Prujà, en què alumnes de segon curs de batxillerat i 
darrer curs de CFGS van poder conèixer de primera mà el sistema universitari català i van aclarir dubtes 
sobre el funcionament de les PAU d’aquest any. 
 
El nombre d’assistents a aquesta sessió informativa va ser de 208. 
 
 

� Campus Ítaca  
 
El Campus Ítaca és un projecte  socio-educatiu organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona a 
través de la Fundació Autònoma Solidària i que compta amb el suport econòmic de Banco de 
Santander, UAB,  Consells Comarcals i Ajuntaments. 
 
El campus està adreçat a estudiants que han finalitzat 3r d’ESO amb l’objectiu de despertar el seu 
interès per tal que, un cop acabada l’etapa d’educació secundària obligatòria, donin continuïtat a la seva 
formació post-obligatòria oferint-los un espai de convivència entre alumnes procedents d’entorns socials 
diferents i potenciant l’ús del català com a llengua vehicular.  
 
Al llarg dels 7 dies de durada del Campus els participants van gaudir d’un programa d’activitats 
classificades en dos grans blocs: les formatives dirigides, que estan dinamitzades per professorat de la 
UAB i que es realitzen des de diferents àmbits i especialitats organitzades per la universitat, i les 
activitats de caràcter lúdic i esportiu, per fer l’estada més distesa i que els joves puguin trobar espais de 
convivència per a compartir experiències amb d’altres companys.  
 
S’ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la Fundació Autònoma Solidària que ha possibilitat que 
60 alumnes de centres de Terrassa hagin accedit, sense cap cost per a les seves famílies, a l’edició del 
Campus Ítaca 2018.   
 
Participació dels centres:  

− INS Blanxart, Ègara, Montserat Roig, Cavall Bernat, Can Roca i Mont Perdut, INS Can 
Jofresa, Santa Eulàlia, Terrassa, Nicolau Copèrnic, Torre del Palau i Les Aimerigues. 

 
 
� Edició de material promocional de Campus  

 
− Elaboració i edició d’un quadríptic i un plànol de la ciutat on apareixen tots els centres universitaris 

així com els serveis d’interès per als estudiants que ha estat distribuït al Saló de l’Ensenyament.  
− Producció i edició d’un vídeo promocional amb imatges de la ciutat, dels centres universitaris i els 

serveis del campus de Terrassa que es va projectar durant els dies del Saló de l’Ensenyament i que 
es projecta en iniciar totes les activitats de Mostra del Coneixement per fer difusió del Campus 
Terrassa.  

− Elaboració, edició i tramesa de fulletó amb la oferta formativa de Campus a tots els alumnes de 
segon de batxillerat i darrer curs de CFGS de la ciutat, un total de 3.567 exemplars. 
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� Consell Universitari de Terrassa  
 

El Consell Universitari de Terrassa ha mantingut set reunions al llarg de l’any. En aquestes sessions el 
Grup Executiu ha treballat les línies de futur del Consell Universitari i el posicionament universitari de la 
ciutat. 
 
D’entre els temes tractats, cal destacar: 

- Validació del Pla de Comunicació , la nova marca de Terrassa Universitària 
- Instal·lació d’un rètol a l’entrada de la ciutat Terrassa Universitària 
- Organitzar el congrés Dones, Ciència i Tecnologia 
- Participar en el Saló de l’Ensenyament amb un estand de ciutat 
- Coordinació de la Setmana de la Ciència a la ciutat 

 
 
� Subvencions per a projectes, activitats i serveis d ’utilitat pública  
 

Des del servei s’han gestionat i subvencionat peticions relatives a activitats que s’ajusten al què 
s’estableix a les bases reguladores específiques de subvencions en les línies de Promoció de Campus i 
Divulgació del Coneixement.  
 
Peticions de subvenció: 16 
Import atorgat: 33.185 euros (capítol 4) 

 
 
� Aula d’Automatització i Robòtica  
 

En la línia de promoció de Campus entre l’estudiantat de secundària de la ciutat, des del servei s’ha 
donat suport a aquest projecte amb l’atorgament d’una subvenció i amb la difusió del projecte en els 
centres de secundària per tal de arribar al màxim possible d’estudiants. 
 
Aquesta tasca conjunta amb el departament d’Enginyeria Electrònica de l’ESEIAAT (Escola Superior 
d’Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa), ha estat adreçada especialment als 
alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior per apropar i familiaritzar els estudiants amb 
els àmbits de la l'automatització i de la robòtica i per a portar a terme el treball de recerca. 
 
Aquest projecte ofereix formació presencial als alumnes així com seguiment del treball de recerca fins la 
finalització i presentació. Les sessions formatives presencials han tingut lloc al laboratori de l’ESEIAAT. 
 
Nombre d’alumnes participants: 45 

 
 
� Beques de recerca per a estudiants universitaris  
 

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de beques a treballs de recerca desenvolupats per  
alumnes i investigadors/es en el sí de departaments o grups de recerca que desenvolupin la seva 
activitat en els àmbits de la ciència, la tecnologia o l’humanisme social. Es convoquen aquestes beques 
per fomentar, reconèixer i valorar estudis inèdits que aportin dades noves i aprofundeixin en l'anàlisi de 
la realitat científica, social, política, econòmica, laboral i/o cultural del territori. Els projectes premiats han 
d’apropar la ciència i la innovació a la població en general i estimular la participació dels estudiants en el 
món de la recerca, especialment el col•lectiu de joves. 
 
S’han convocat deu beques, set per treballs en la categoria de doctorat i tres en la categoria de treballs 
fi de grau i/o màster  per un import total de 18.199,80 euros. 
 
 

� Exposició itinerant Dones: passat, present i futur  (PR 158-2018) 
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Com a iniciativa per promoure les vocacions cientificotècniques entres les noies de la ciutat el servei 
posa a disposició dels centres de secundària i batxillerat l’exposició Dones: passat, present i futur 
acompanyada d’una conferència  a càrrec de la Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia.  

El nombre d’escoles que han acollit l’exposició i la conferència ha estat de 9.  
 
� Col·laboracions  

 
El servei ha donat suport i col·laborat en diferents activitats i esdeveniments que porten a terme els 
centres universitaris universitàries. D’entre aquestes, cal destacar: 
 

- Acte graduació FOOT 
- Exposició itinerant i conferència Dones i Tecnologia a diferents municipis i a centres docents 

de la ciutat 
- Acte graduació XXa Promoció ESCAC 
- XII Fòrum Empreses ESEIAAT 
- Mercat de la Tecnologia 
- Fira MonFOOT 
- Setmana Campus ESEIAAT 
- Acte graduació EUIT 
- Jornada INTEXTER -Indústria Tèxtil Sostenibilitat- 
- Acte graduació 8ª promoció "Estudis Universitaris en Tecnologia i Societat" persones més 

grans 55 anys. ESEIAAT 
- Acte inauguració Curs Acadèmic 2018-2019 UAB 
- Acte inauguració Curs Acadèmic 2018-2019 FOOT 
- Material de promoció de la Ciutat de Terrassa. ESEIAAT 
- Acte inauguració Curs Acadèmic 2018-2019 UPC 
- Acte graduació ESEIAAT 

 
Resultats Assolits 
 
• S’ha incrementat el nombre d’assistents/participants a les activitats de Promoció del Campus Terrassa i, 

per tant, hem assolit l’objectiu d’incrementar el coneixement del Campus per part de la ciutadania 
 
• S’han aprofitat actuacions de la línia de treball de divulgació del coneixement per fer promoció del 

Campus, com és el cas de l’acte inaugural del Campus d’Estiu TU a la Pl.Vella o el passi de vídeo sobre 
el Campus a cadascuna de les 66 sessions de Mostra del Coneixement que s’han portat a terme als 
centres de secundària, a les quals han assistit 3.567 alumnes de secundària. 

 
S’ha donat suport a la primera graduació de l’ESEIAAT (Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aerospacial i Aeronàutica) feta a la ciutat amb l’assistència de unes 4.000 persones.  

 
• Increment de l’interès en la recerca, passant de 5 a 10 treballs presentats a la convocatòria 
 
• Visibilització del Campus Terrassa a través de diferents accions (nova marca, nova web, rètol, xarxes 

socials, Saló Ensenyament...) 
 
• Amb l’itinerància i conferències de l’exposició “L’enginy (in)visible: dones i tecnologia” s’ha incrementat el 

grau de coneixement i divulgació del paper de les dones en la ciència i la tecnologia. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El grau d’assoliment dels objectius és positiu. L’increment de les activitats, del nombre de participants i de 
les accions complementàries ha comportat que la ciutadania conegui més el Campus Universitari i els 
centres que el conformen i incrementar l’interès de l’alumnat de secundària per la tecnologia i la ciència, 
amb especial incidència en les nenes i noies.  
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La implicació dels membres del Consell Universitari en la concepció, definició i implementació de la marca 
“Terrassa Universitària” i el suport a l’organització d’actuacions vinculades al posicionament i projecció de 
Terrassa com a “Ciutat Universitària ha estat essencial per assolir els objectius plantejats. 
 
 
 
 
 

ACTUACIONS REALITZADES NOMBRE 

TERRASSA UNIVERSITAT (abans Districte Universitari 

Obertura aules d’estudi 1.734 usuaris/es 

Ampliació i redefinició estand Saló 
Ensenyament  

 
2.022 persones ateses (lliurament 
fulletons oferta formativa i plànols 
Campus) 

Sorteig premi matricula Campus  221 butlletes 

Sessió informativa sobre l’accés a la 
universitat 208 assistents 

ELEMENTS PROMOCIÓ CAMPUS 

Tramesa de fulletons oferta 
formativa a estudiants 2n batxillerat i 
CFGS  

3.567 fulletons 

Aula Robòtica  45 participants i 11 centres  

Consell Universitari – Grup Executiu  
 
7 reunions  
 

Beques de recerca per a l’alumnat 
universitari  10 treballs presentats 

Convocatòria de subvencions  16 projectes subvencionats 

 
 
 
                                                               
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal
Béns corrents i serveis 96.047,07 €                    94.660,65 €                         98,56%
Transfrències corrents 124.508,00 €                  100.506,05 €                       80,72%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 220.555,07 €                  195.166,70 €                       88,49%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                               -  €                                    
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Universitats 

PROGRAMA Divulgació del Coneixement (Societat del coneixement) 

 

CODI PROGRAMA 49203 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 108  
 
Descripció del programa 
 
Amb aquest programa es fa divulgació del coneixement generat a la universitat, en igualtat de condicions, 
amb la programació de jornades i conferències gratuïtes obertes a la ciutadania i amb activitats específiques 
per als centres de secundària.  

Aquesta divulgació del coneixement s’estructura en tres àmbits: 

Mostra del 
Coneixement 

 
Oferta adreçada als centres de secundària i batxillerat de la nostra ciutat. 
Consisteix en una proposta d’activitats que s’envia a tots els centres a l’inici de 
curs per tal que facin arribar les seves demandes. Es programen únicament les 
activitats sol·licitades assegurant l’assistència, la qual cosa permet optimitzar els 
recursos disponibles. 
 
És un projecte que permet crear i mantenir relacions amb les institucions 
educatives de la ciutat i al mateix temps donar a conèixer el campus universitari 
i potenciar les vocacions científiques. 
 

Campus d’Estiu TU 

 
El Campus d’Estiu TU té com a objectiu apropar, de manera amena i a la 
vegada rigorosa, els coneixements i matèries sovint tancades en les 
especialitats dels espais universitaris des de mitjans de juny a mitjans de juliol, 
amb la programació de conferències i cursos. 
 

Setmana de la Ciència 
a Terrassa 

Coordinació i generació d’activitats de divulgació científica a Terrassa amb motiu 
de la Setmana de la Ciència a Catalunya, organitzada per la  Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació 
 

Conferències 
ciutadania 

Amb aquesta línia de treball  es difon el coneixement generat a la universitat 
amb la programació de jornades i conferències gratuïtes obertes a la ciutadania.  
 
 

 

 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència voluntària Alumnat de secundària, batxillerat, CFGS i universitari 
així com ciutadania en general. 

 
Objectius anuals 
 
� Divulgació del coneixement generat a les universitats mitjançant activitats de diferent tipologia a 

l’alumnat i a la ciutadania en general, especialment el vinculat amb la ciència i la tecnologia. 
 
� Incrementar el nombre d’activitats i d’assistents en les activitats organitzades. 
 
� Visibilitzar Terrassa com a ciutat universitària i donar a conèixer la ciència i la tecnologia com a elements 

claus de la societat. 
 
 
Actuacions realitzades 
 
� Mostra del Coneixement 

 
Oferta adreçada als centres de secundària i batxillerat de la nostra ciutat, consistent amb conferències i 
tallers impartits per professionals i de temàtica molt diversa (comunicació, física, idiomes, informàtica, 
genètica...) 

− Nombre d’activitats realitzades: 66 
− Nombre d’assistents: 3.567 alumnes 
− Grau de satisfacció: 90 % de mitjana 

 
� Campus d’estiu TU 

 
El Campus d'Estiu TU. (Terrassa Universitària) està impulsat pel Consell Universitari de Terrassa a 
través del servei d'Universitats i comprèn una proposta d’activitats majoritàriament organitzades i 
impulsades des dels centres universitaris. 
 
L'objectiu del Campus d'Estiu és apropar el coneixement generat als centres universitaris del Campus a 
diferents sectors i fomentar els vincles entre el món universitari, la innovació, les noves tecnologies i la 
ciutadania a través de la transferència de coneixement. 
 
Les activitats programades abastaven diversos àmbits i temàtiques, com ara el cinema, la innovació 
social, la indústria 4.0, la robòtica i la programació, els projectes multimèdia, la impressió 3D, salut o els 
videojocs entre molts altres. Les activitats tenien diversos formats i durades i s’impartien a diferents 
centres de la ciutat. 
 
S’adreçaven  a tot tipus de públics: infants, estudiants d'ESO i Batxillerat, professorat, pares i mares o 
ciutadania en general. A més, el programa incorporava una activitat que permetia conèixer el campus 
urbà de Terrassa a les persones interessades a través d'una visita guiada pel Campus. 
 

− Dates: juny – juliol  
− Nombre d’activitats realitzades: 43 
− Nombre d’assistents: 1.023  

 
 

� Setmana de la Ciència a Terrassa 
 
És l'esdeveniment anual de divulgació de la ciència més important en l'àmbit europeu. A Catalunya se 
celebra des del 1993 i l'organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Consisteix en un 
programa col·lectiu amb més de 350 actes i activitats organitzats per centres de recerca, universitats, 
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museus, institucions i empreses. L'objectiu és fomentar l'interès de la societat per la ciència i el 
coneixement. 
 
Terrassa, de fa temps, hi ha estat present amb moltes activitats. Enguany, conjuntament amb 
l'ESEIAAT-UPC, el mNACTEC, el servei de Cultura (Xarxa de Biblioteques Públiques i Museu de 
Terrassa) i el servei i el servei d'Universitats com a coordinador han agrupat totes les activitats que es 
feien a Terrassa en un únic suport, facilitant i incrementant la seva difusió..  
 

− Dates: 9 al 18 novembre 
− Nombre d’activitats realitzades: 46 
− Nombre d’assistents: 1.364  

 
A més, des del servei s’ha organitzat la Jornada de divulgació científica “ Un univers d'àtoms, un àtom a 
l'univers. Centenari del naixement de Richard Feynman” el 17 de novembre al mNACTEC. La jornada va 
constar de quatre conferències i van assistir-hi 154 persones. 
 
 

� Conferències ciutadania 
 

− “Les quatre revolucions: de la màquina de vapor a l a intel·ligència artificial” 
11 de maig, amb motiu de la Fira Modernista de Terrassa. Taula rodona teatralitzada vers les quatre 
revolucions industrials. En aquesta conferència diversos experts conviden a realitzar un viatge des 
de finals del segle XVIII fins a l'actualitat en el què ens expliquen com ha evolucionat l'economia i la 
societat des de la màquina de vapor fins a la digitalització actual. 

− Data: 11 maig 
− Nombre d’assistents: 84  

 
 

� Col·laboracions amb entitats 
 
− 11a Jornada de Divulgació de la Relativitat.  

Organitzada per l’Agrupació Astronòmica i Planeta da Vinci i amb el suport del servei d’Universitats. 
És un esdeveniment de divulgació científica que s’ha convertit en punt de trobada a Terrassa entre 
científics, comunicadors científics i la societat catalana en general. Aquesta jornada, única en el seu 
àmbit a l’estat Espanyol, apropa la ciència a la ciutadania, ajudant a entendre-la i apreciar-ne el seu 
valor i importància el 26 de maig 

− Data: 26 maig 
− Nombre d’assistents: 196 

 
 

Resultats Assolits 
 
• La Mostra del Coneixement ha incrementat en 8 el nombre d’activitats, en 3 el nombre de centres 

participants i en 1.086 el nombre d’assistents. 
 
• El Campus d’Estiu TU ha incrementat en 15 el nombre d’activitats i en 853 el nombre d’assistents. 
 
• La Setmana de la Ciència a Terrassa, celebrada conjuntament per primera vegada i coordinada a la 

ciutat pel servei, ha suposat una visibilització més gran tant de les activitats com dels centres que les 
generaven.  

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
� Els objectius d’increment de les accions de divulgació del coneixement han estat assolits abastaments, 

tant en la Mostra del Coneixement com en el Campus d’Estiu TU 
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� La coordinació i difusió conjunta de la Setmana de la Ciència a Terrassa ha permès que les activitats de 
divulgació científica tinguessin més visibilitat i transcendissin la difusió de cada centre alhora que 
incrementaven el seu nombre. 

 
 
 
 
 
 
 

Acció Nombre 
d’activitats Nombre d’assistents Grau de satisfacció 

Homes Dones 
Mostra del coneixement 66 

1.530 2.037 
90% 

Homes Dones 
Campus d’Estiu TU 29 

460 563 
No hi ha enquestes 

Homes Dones 
Conferències ciutadania 

 
2 
 97 160 

No hi ha enquestes 

Setmana de la Ciència a 
Terrassa 

 
46 
 

1.364 No hi ha enquestes 

 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis 26.301,00 €                    26.700,21 €                         101,52%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 26.301,00 €                    26.700,21 €                         101,52%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis -  €                               -  €                                    
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    

 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA  Fires (Fira Modernista) 

 

CODI PROGRAMA  43111 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís  112  
 
 
 
Descripció del programa  

 
Fira de caràcter anyal organitzada juntament amb els serveis de Turisme i Cultura, amb la participació 
d’entitats ciutadanes, comerciants i restauradors. 
Té com a missió posar en valor i difondre el patrimoni modernista de la ciutat, la promoció del comerç 
local i l’oferta gastronòmica. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
 
Competència pròpia 
 

Comerciants, consumidors/es i visitants 

 
Objectius anuals  

 
� Fer créixer la participació i l’impacte econòmic de la Fira Modernista. 
� Consolidar i ampliar els espais urbans on es fan les activitats 
� Augmentar la participació i els contactes d’altres ciutats modernistes 
� Implicar a les associacions de comerciants de l’àmbit de la fira 
� Augmentar la implicació ciutadana ( ornamentació, vestuari, etc) 
� Posar en valor i promocionar nous elements comercials i turístics. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Organització del mercat modernista. Conformat per professionals de la venda. Al llarg de la rambla 

d’Ègara es despleguen les parades d’alimentació i regal. A l’entorn del parc de Sant Jordi i pl. Freixa i 
Argemí es distribueixen els professionals de l’ artesania i mestratge d’artesania tant amb parades de 
venda com amb tallers d’ofici. 

� Sistema de provisió de llicències de venda a través de Concurs d’Adjudicació de parades. Tipologia 
d’Artesania i Alimentació. Seleccionades un total de 109 parades. Artesania d’alimentació 22 llicències, 
Venedors d’alimentació artesana 36, Artesania d’ofici 26, Venda d’artesania i regal 25. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Organització tallers d’oficis. A càrrec de professionals amb carta d’artesà o mestres artesans. Proposta 

de tallers demostratius d’ofici: 17, tallers participatius: 14 
 
� Visites patrimoni 
 

Visites Museus  2018 

Casa Alegre 14.488 

Masia Freixa 10.288 

mNACTEC 13.879 

Seu d'Ègara 413 

Castell Cartoixa 1.131 

CDMT 333 
Total  40.532 

 
 

� Programa d’activitats lúdiques 
 

� Representacions i teatralització d’escenes modernistes 
 

� Programa de comunicació gràfic, audiovisual, etc 
 

� Acollida a ciutats modernistes 
 

� Organització de Concursos per estimular la participació i la implicació ciutadana i promoure els  
d’establiments comercials i de restauració: Concursos d’ambientació de bars i restaurants. 
d’Ambientació de comerços i aparadors. Concurs d’engalanament i ornamentació de carrers. 
Organització acte de lliurament de premis durant la setmana posterior a la Fira. S’han lliurat 3 premis 
per cada categoria; pel que fa al carrer guanyador aquest ha estat premiat amb un publi-reportatge en la 
premsa local Diari de Terrassa. 

 
 
Resultats Assolits  

 
• Es va desenvolupar la XVI Fira Modernista amb acompliment de tota la programació prevista.  

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
El mercat modernista, ha tingut un creixement sostingut sensiblement major. Un 7,6 %  d’augment entre les 
parades venda i els tallers, tant d’ofici com participatius integrants de la proposta del mercat. 
 
Es manté un alt grau de visites al patrimoni, 40.532 visites als edificis emblemàtics. 1543 Visites guiades 
organitzades pel Servei de Turisme. 
 
26 ciutats, entitats i territoris amb patrimoni modernista han participat amb estands promocionals. Algunes 
d’aquestes ciutats han participat per primera vegada. S’estabilitza i es manté el nombre de ciutats 
modernistes participants. 
 
Pel que fa a la caracterització de la despesa veiem que hi ha hagut un increment en la intenció de despesa  
per part dels visitants amb una mitjana de 40€. 
 
Pel que fa a la valoració global de la Fira manté la mitjana del notable alt amb un 8,4. 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 51.575,00 €                    -  €                                    0,00%
Béns corrents i serveis 125.400,00 €                  139.687,00 €                       111,39%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 176.975,00 €                  139.687,00 €                       78,93%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 18.000,00 €                    16.880,27 €                         93,78%
Transferències corrents 8.000,00 €                      8.000,00 €                           100,00%
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 26.000,00 €                    24.880,27 €                         95,69%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA  Mercat de la Independència 

 

CODI PROGRAMA  43121 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa 
Compromís  111 
 
 
 
Descripció del programa  

 
Gestió i manteniment del mercat municipal de la Independència. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia Persones concessionàries del  mercat i persones 
consumidores  

 
Objectius anuals  

 
� Avançar en un nou model de gestió en col·laboració amb l’Associació de Concessionaris cedint noves 

competències pel que fa a millores i manteniment d’edifici  i equips. 
 
� Millorar les instal·lacions i serveis, de manera que tot i tractar-se d’instal·lacions velles puguin donar un 

servei suficient  i de qualitat fins que es faci la intervenció del pla integral del mercat. 
 
� Implicar el mercat com a element impulsor d’activitat comercial al centre de la ciutat. El mercat com a 

motor comercial ha de participar en totes aquelles accions que suposen la dinamització no solament 
comercial sinó de promoció ciutadana: Fires, esdeveniment culturals com la festa major,  carnestoltes, 
etc.   

 
� Aconseguir el màxim d’ocupació d’unitats de venda.  
 
� Treballar en el desenvolupament i execució del pla director del mercat que suposi una renovació total de 

l’edifici , instal·lacions, serveis i distribució de les parades. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - x 
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Actuacions realitzades  
 
 
� Millora en serveis relacionats amb la seguretat del mercat.: Millores i reparacions en sistemes de 

parallamps, portes ascensors, portes d’accés i millores/ampliació en sistema de videovigilància. 
 

� 15 intervencions relacionades en manteniment d’edifici: canvis en il·luminació, revisió i canvis en 
plaques del falç sostre i 24 intervencions relacionades amb equips i instal·lacions. 

 
� Reparacions dels danys causats per incendi en parada  del mercat: afectacions a plaques del sostre, 

instal·lació elèctrica i neteja  
 

� Cessió de la dinamització i promoció comercial del mercat a l’Associació de Concessionaris. Gestió de 
l’import de la taxa de grans obres per part de l’Associació de venedors per un total de 42.000 €.: per  
l’adequació de l’espai relacionals del mercat, instal·lació de pantalles informatives, adquisició d’elements 
ornamentals i senyalització. 

 
� Participació en accions i campanyes fora de l’àmbit del propi mercat: Fira modernista, jazz a prop, 

foment de comerç just i economia social, col·laboració amb el servei d’Educació en guies a escoles.  
 

� Executar de manera regular i constant aquelles tasques que es requereixen en el manteniment del  
mercat. Són tasques petites però que s’han de fer de manera constant  i regular: canvis de lluminàries, 
reparacions de panys, reposició de peces de sanejament, etc 

 
� Il·luminació de les façanes del mercat. 

 
� Múltiples intervencions de millora i reparació d’equips.  
 
� Portes accés general , portes  lavabos i ascensors. 
 
� Control de plagues i diferents intervencions. Hi ha un contracte d’intervenció regular i sistemàtica. Tot i 

així es van fer tres intervencions extraordinàries per presència de rosegadors. 
 
� Reparació dels impactes produïts per incendi al mercat. 
 
� Redacció de projecte i reforma de la instal·lació elèctrica de baixa tensió  
 
� Millora en les instal·lacions de video-càmeres. 
 
� Redacció de l’ampliació de l’estudi programa del Pla director del mercat i presentació als venedors del 

mercat i als grups municipals . 
 
 
Resultats Assolits  

 
• L’Associació de Concessionaris han assumit la part de dinamització del mercat amb mes competències 

en el manteniment i millores de serveis, tot  i que es manté la gestió directa del mercat per part del servei 
de Comerç. 

 
• Han millorat algunes instal·lacions del mercat com per exemple el tema de les instal·lacions elèctriques  i 

ascensors.  
 
• Es consolida el moll de càrrega/soterrani com espai d’oferta puntual de degustació de productes de 

mercat. S’ofereix restauració en festa Major i Fira Modernista a càrrec dels propis paradistes del mercat. 
 

• S’han mantingut uns nivells de seguretat considerables, amb una manca d’incidències remarcables en 
els  equips, tot i tractar-se d’un equipament molt antic. 
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• Els equips han funcionat amb total normalitat, amb algunes dificultats en cas de pluges intenses. S’ha 

treballat en la reparació de teulades i aïllaments. 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
El mercat Municipal de la Independència està molt condicionat al fet de l’existència d’un Pla Director que 
ha de suposar  la redacció d’un projecte de remodelació i millora que ha de suposar en els propers anys 
un canvi estructural en la configuració del mercat. Mentre tant es va fer el manteniment necessari i es 
començaran a redactar projectes executius parcials com es el cas de façanes i cobertes. 
El mercat manté una activitat molt viva des d’un punt de vista comercial. 
No disposem de dades de facturació dels operadors i per tant el rendiment del mercat es perceptiu. Es 
evident, però, que aquelles parades que han estat reformades i que han millorat  la seva oferta comercial 
manifesten bons nivells de satisfacció. 
Tot i així s’ha de dir que existeixen un 12% de parades desocupades i que no es fàcil trobar nous 
emprenedors que iniciïn activitat en el mercat. 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 156.286,00 €                  165.751,84 €                       106,06%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions 42.551,12 €                    25.536,37 €                         
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 198.837,12 €                  191.288,21 €                       96,20%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 361.000,00 €                  195.288,20 €                       54,10%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 361.000,00 €                  195.288,20 €                       54,10%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA  Mercat de Sant Pere 

 

CODI PROGRAMA  43122 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís  111 

 
 
 
Descripció del programa  

 
Gestió i manteniment del mercat municipal de Sant Pere. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia Persones concessionàries i persones 
consumidores 

 
Objectius anuals  

 
� Ocupar les unitats comercials de venda que estan buides i adequar com espais relacionals dos parades 

buides de la nau del peix.  
 
� Implicar a l’Associació de Venedors en la gestió del mercat, tot i mantenint la gestió directa per part del 

servei de Comerç. 
 
� Modificar i millorar la mobilitat a l’entorn del mercat i la convocatòria d’un concurs d’idees per a la 

redacció d’un estudi de reforma integral del mercat i el seu entorn urbà . 
 
� Reforçar les accions de dinamització del mercat. El mercat com a dinamitzador desprès de la dissolució 

de l’Associació de Comerciants de l’Eix Comercial de Sant Pere. 
 
� Garantir la continuïtat de la fira del Bolet 
 
� Fer del mercat l’autèntic motor de l’Eix Comercial de Sant Pere. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades  

 
� Organització de  fira del bolet amb parades de venda i accions de promoció. 
 
� Celebració del 90 aniversari del mercat amb una jornada lúdica i de promoció del mercat 

 
� Presentació de diferents propostes per una nova mobilitat i execució d’algunes d’aquestes millores com 

ha estat el cas dels canvis en la mobilitat del carrer Ample i Transversal. 
 
� 23 intervencions en manteniment de l’edifici. Moltes d’aquestes intervencions tenen a veure amb la 

xarxa de sanejament i registres.  
 
� 17 intervencions en manteniment d’equips i instal·lacions. La majoria d’aquestes intervencions tenen 

relació amb la instal·lació elèctrica i climatització, així com seguretat de portes i elevadors.   
 

� Neteja i buidatge d’unitats de venda desocupades per tal de millorar l’oferta en l’ocupació d’aquestes 
parades. 

 
� Ha quedat pendent el tractament d’humitats en l’espai de cambres i moll de càrrega. Es farà al 2019.  
 
� S’han instal·lat comptadors de fluxos de clients a les entrades del mercat. 
 
� Es va fer enquesta ( mostra de 400) per conèixer i valorar la tipologia del client del mercat. 
. 
 
Resultats Assolits  

 
• S’ha efectuat el correcte manteniment dels equips i de l’edifici del mercat, tot i que persisteixen 

deficiències permanents en la xarxa de sanejaments i manteniment de façanes laterals. 
 
• No s’ha modificat ni s’ha avançat en el model de gestió. Els canvis permanents produïts en la junta de 

l’Associació no faciliten el progrés desitjat en la gestió. Continuem treballant en la possibilitat de cedir 
aspectes de la gestió.  

 
• S’han ocupat noves parades, tot i que encara resten algunes buides, especialment a la nau del peix.  
 
• S’ha millorat  l’accés viari al mercat des del carrer Ample. 
 
• S’ha millorat el sistema d’aparcament de càrrega i descàrrega  
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
Al mercat de Sant Pere, a l’igual que el mercat de la Independència es fa necessari la redacció d’un pla 
director que suposi una remodelació del mercat i sobretot del seu entorn. S’ha començat a treballar ja 
aspectes relacionats amb la mobilitat . 
Tot i que s’ha treballat molt el manteniment del mercat cal tenir un projecte que defineixi i valori les 
intervencions en reparacions i manteniment que s’hauria de fer de manera immediata, sobretot en façanes 
i magatzems. 
Des d’un punt de vista comercial el mercat funciona amb plena normalitat, però amb algunes dificultats, 
emmarcades en les dinàmiques generals del petit comerç. 
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Augment de superfície de voreres. 
Creació de carril bici al llarg del carrer Ample.  
Reformar 8 mòduls de venda exterior del mercat. 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 81.332,00 €                    82.119,02 €                         100,97%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 81.332,00 €                    82.119,02 €                         100,97%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 134.670,00 €                  88.230,93 €                         65,52%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 134.670,00 €                  88.230,93 €                         65,52%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA  Genèric Mercats 

 

CODI PROGRAMA  43123 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís  112 

 
 
 
 
Descripció del programa  

 
Actuacions de millores i manteniment en els mercats. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
Competència pròpia Persones concessionàries 

 
Objectius anuals  

 
� Efectuar reparacions i millores que van mes enllà del manteniment ordinari. 
 
� Adequar algunes instal·lacions obsoletes: Punts d’informació, elements ornamentals, reformar mobiliari 

en espais relacionals. 
 
� Intervencions en millores de la seguretat d’instal·lacions. 
 
 
Actuacions realitzades  

 
� Millora en els elevadors dels mercats. 

 
� Senyalització. 

 
� Punts d’informació dels serveis dels mercats. 

 
� Campanyes de promoció dels mercats.  
 
� Revisió i lloguer d’elements ornamentals als mercats. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Resultats Assolits  

 
• S’han executat les accions previstes i planificades en els objectius i que es detallen a les actuacions 

realitzades. 
 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
A l’any 2018 el programa  Genèric de Mercats ha tingut un canvi important en el seu tractament econòmic. 
El seu import s’ha tramitat en forma de conveni (cap.4) amb l’Associació de Venedors i Paradistes del 
mercat de la Independència que han marcat les prioritats d’intervenció juntament amb els serveis de Comerç 
i Patrimoni . 
L’import d’aquest pressupost desapareix a les properes anualitats ja que es deixa de cobrar aquest import 
als paradistes del mercat. 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 93.212,00 €                    -  €                                    0,00%
Béns corrents i serveis 1.000,00 €                      1.494,97 €                           149,50%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 94.212,00 €                    1.494,97 €                           1,59%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                              -  €                                    
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... -  €                              -  €                                    

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIÓ DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA  Mercat Martí L’Humà 

 

CODI PROGRAMA  43131 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís  111 
 
 
 
Descripció del programa  

 
Organització i gestió del mercat setmanal Martí l’Humà 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  

Competència pròpia Persones concessionàries i persones 
consumidores 

 
Objectius anuals  

 
� Millora en la senyalització i accessos, especialment per a persones amb mobilitat reduïda 
 
� Equilibrar el mix comercial del mercadal. Els canvis en les tipologies estan condicionades pel mix 

comercial que es va aprovar al 2016. Tots aquests canvis estan dirigits a reduir la presència del textil i 
l’augment dels equipaments de la llar, ferreteria, alimentació ...   

 
� Intensificar la neteja i reducció de l’impacte ambiental ( residus) que setmanalment es genera.  

 
� Millora de la comunicació i accions de difusió del mercadal.  
 
� Reforç en la interlocució amb el paradistes ( Actualment hi ha un gran dèficit en la representativitat de la 

junta de venedors i per tant dèficit en la interlocució) 
 
�  
Actuacions realitzades  

 
� Campanyes de difusió en la reducció de residus.  

 
� Instal·lació de noves banderoles de senyalització amb tres nous punts . 

 
� Coordinació i millores en la mobilitat que afecta al polígon industrial Nord 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Accions puntuals de neteja intensa i especial de l’entorn urbà i polígon industrial del seu entorn.  

Intervencions de neteja en el polígon industrial Nord per reduir impacte de brutícia provocat per l’activitat 
del mercadal 

 
� Nous sanitaris d’accés public. 

 
 
Resultats Assolits  

 
Millora en la mobilitat de l’entorn 
Millora en senyalització per a més seguretat vial 
Es mantenen les unitats de venda amb més demanda. 
Millora en els sanitaris a disposició de venedors i clients. 
 
  
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
Ha estat un any sense grans canvis en el mercadal. S’han consolidat les mesures en la millora de la 
mobilitat i s’han incrementat les accions informatives pel que fa a reduir reidus. 
A l’any 2019 esperem reduir residus en aplicació rigurosa de la normativa existent en col·laboració amb el 
servei de medi Ambient. 
  
 
 
 
Augmentar accions de  neteja respecte al 2017: 8 . 
S’han fet dos intervencions de neteja intensa a l’entorn urbà del mercadal i instal·lació de retolació i 
senyalització exterior (3 nous punts). 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                              -  €                                    
Béns corrents i serveis 46.547,00 €                    33.521,40 €                         72,02%
Transfrències corrents -  €                              -  €                                    
Inversions -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 46.547,00 €                    33.521,40 €                         72,02%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 245.990,00 €                  173.454,02 €                       70,51%
Transferències corrents -  €                              -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                              -  €                                    
Transferències de capital -  €                              -  €                                    
 -  €                              -  €                                    
TOTAL...................... 245.990,00 €                  173.454,02 €                       70,51%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Comerç 

SERVEI Comerç 

PROGRAMA  Promoció comercial 

 

CODI PROGRAMA  43903 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís  101 

 
 
 
Descripció del programa  

 
Accions de dinamització comercial i gestió i manteniment del recinte firal. 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
Competència pròpia Persones venedores i clientela 

 
Objectius anuals  

 
� Reforçar el teixit associatiu dels eixos comercials de la ciutat. 
 
� Augmentar la competitivitat dels centres comercials urbans a cel obert. 
 
� Organitzar i col·laborar en les campanyes de dinamització i promoció comercial. 
 
� Crear complicitat i col·laboracions entre municipis, especialment en l’àmbit comarcal. 
  
� Organitzar i consolidar una fira en cadascú dels districtes de la ciutat. 
 
� Col·laborar en aquelles fires sectorials amb les entitats gestores dels eixos comercials. 
 
� Augmentar els visitants i la participació en cadascuna de les fires. 
 
  
Actuacions realitzades  

 
� Tramitació i concessió d’ajuts a les entitats de comerç.; Subvencions municipals i tramitació del catàleg 

de serveis de la Diputació d’ajuts als eixos comercials. 
 

� Executar un programa d’ajuts en la millora de l’accessibilitat a comerços.  
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - x 
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� Col·laboracions amb recursos públics en l’organització de campanyes comercials: Fires i Fora Stocks, 
entre d’altres. 
 

� Execució d’una campanya de promoció comercial nadalenca, incloent la instal·lació d’ornamentació i 
llums a diferents carrers i places de la ciutat. 
 

� Accions de comunicació exterior ( fora de la ciutat) del comerç local. 
 

� Ajuts a la professionalització de les associacions de comerç.  
 

� Realització de diferents enquestes i estudis relacionades amb la situació del comerç: Hàbits de compra i 
consum, Multiculturalitat en el comerç de proximitat  (amb la Diputació de Barcelona), enquesta i estudi 
sobre el perfil de clients als mercats municipals i guia per a nous emprenedors comercials.  
 

� Fira de l’Oliva. 
 
� Fira de l’Esport 

 
� Gastroart. 

 
� Fira del Bolet. 

 
� Fira d’Hivern. 

 
� Fira d’estiu. 

 
� Mostra de la cervesa artesana. 
 
� Tombacastanya. 
 
� Campanya “M’agraden les botigues de Terrassa “ en promoció del comerç local. 
 
� Redacció d’un Pla Director del Mercat de la Independència i millora de l’entorn urbà i mobilitat a Sant 

Pere. 
 

 
Resultats Assolits  

 
 
• S’han desenvolupat tots els esdeveniments i campanyes programades i s’ha organitzat per primera 

vegada la Fira de l’esport al Roc Blanc. 
 
• Participació directa i activa en la Taula Comarcal de Comerç de la que formen part totes els Ajuntaments 

del Valles Occidental, les cambres de Comerç, Sindicats, Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona i federacions d’Associacions de Veïns de Sabadell i Terrassa. Es va presentar a Terrassa 
l’estudi del model territorial de comerç amb presència de  tots els municipis del Vallès Occidental. 

 
 
• Consolidació de la Taula Local de Comerç com a òrgan de coordinació i relació entre l’administració i les 

entitats de comerç. Forma part de la Taula : Ajuntament, Eixos Comercials, Escodi, CECOT, PIMEC i 
Cambra de Comerç,   

• Més accions a campanyes de temporades ( Nadal, Black Friday, rebaixes, etc)  
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
El teixit associatiu comercial no creix. Segons els darrers estudis d’Escodi, un 38% dels comerços tenen 
pitjors resultats, mentres que els altres dos terços es mantenen o milloren lleugerament. 
 
Es disposa de més informació que mai, per poder implementar  politiques de comerç en funció d’aquesta 
informació. El proper any serà, per tant, un any d’implementació de mesures concretes en el sector del 
comerç davant fenòmens com la gran rotació en els establiments, els preus dels lloguer, la clonació dels 
negocis a les grans ciutats, la venda e-comerç, etc 
D’altra banda, segurament caldrà estudiar i/o revisar l’ordenança d’usos en aquells articles que afecten al 
comerç. 
 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 218.712,72 €                  336.334,31 €                       153,78%
Béns corrents i serveis 286.929,28 €                  206.236,70 €                       71,88%
Transfrències corrents 252.049,00 €                  141.310,12 €                       56,06%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 757.691,00 €                  683.881,13 €                       90,26%
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics #¡DIV/0!
Transferències corrents #¡DIV/0!
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    #¡DIV/0!

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

SERVEI Turisme i Promoció Exterior 

PROGRAMA Promoció Turística 

 

CODI PROGRAMA 43201 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 104 i 105 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Treballar la creació i la promoció de producte turístic a la ciutat en col·laboració amb els agents del sector 
(públics i privats) i amb la planificació i gestió de les accions i eines de difusió i comunicació. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 

- Visitants i turistes 
- Ciutadania en general 
- Agents del sector (públics i privats) 

 
 
Objectius anuals 
 
 
� Promoure la creació de paquets combinats, experiències i activitats que enriqueixin l’oferta turística de la 

ciutat posant en contacte i treballant sinèrgies amb les empreses i agents del sector turístic de la ciutat 
en el marc d’una taula de treball conjunta, i coordinant les accions de promoció pròpies del Servei per 
aconseguir una bona difusió i comercialització d’aquests productes. 

 
� Mantenir acords de col·laboració i treballar conjuntament amb la Diputació de Barcelona, Barcelona 

Turisme i l’Agència Catalana de Turisme, per tal de fer arribar l’oferta turística de Terrassa a turistes i 
visitants de Barcelona i la seva província, i formar part de els campanyes i accions promocionals de les 
marques “Costa Barcelona” i Catalunya” que es desenvolupen arreu. 

 
� Posicionar la marca “Terrassa Ciutat amb Caràcter” a partir del distintiu de la marca “Ciutat amb 

Caràcter” lliurat a la ciutat de Terrassa per part de l’Agència Catalana de Turisme, l’any 2017. 
 
� Participar en el procés d’elaboració de “l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona” 

(EMTDB), un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i  Turisme de 
Barcelona.   

 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Consolidar la temàtica pròpia de la Fira Modernista amb noves activitats i introduir els conceptes de 
ciutat convidada i empreses col·laboradores, per tal d’incrementar la singularitat de la Fira i la seva 
capacitat d’atracció de visitants i de dinamització social, comercial, econòmica i cultural de la ciutat. 

 
� Elaborar i desenvolupar un pla anual d’acció de Terrassa Gastronòmica que impulsi la difusió i la 

comercialització dels productes de proximitat característics de la gastronomia terrassenca, i que 
consolidi aquesta oferta com un dels signes d’identitat i projecció de la ciutat i un component de la seva 
oferta turística. 

 
� Gestionar i desenvolupar les xarxes socials de Terrassa Turisme i de la Fira Modernista, així com  la 

reputació on-line, per potenciar una imatge positiva de la ciutat i assolir una bona presència de l’oferta 
turística de Terrassa a Internet, i una interacció positiva amb les webs i plataformes especialitzades. 

 
� Treballar dins la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya tot exercint-ne el lideratge, per consolidar la 

marca del Turisme Industrial de Catalunya promocionant l’oferta turística dels municipis i equipaments 
que la componen i establint acords de col·laboració amb la Generalitat i les diputacions.  

 
 
Actuacions realitzades 
 
� Suport en la creació i comercialització de productes turístics creats a l’entorn de la Taula de Treball de 

Turisme. 
 
� Convocatòria i assistència de reunions amb les empreses i entitats que formem part de la Taula de 

Treball de Turisme.  
 
� Col·laboració amb el sector públic i privat en programes vinculats a la promoció del turisme esportiu i de 

reunions.  
 
� Participació de Terrassa en les accions de promoció de l’Agència Catalana de Turisme, la Gerència de 

Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, sota les 
marques “Catalunya” i Costa Barcelona”: Fires, workshops, viatges  a Terrassa per part de professionals 
(Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...). 

 
� Seguiment del projecte d’adhesió de Terrassa al Programa de Treball Segell de Turisme Esportiu, 

impulsat per l’Agència Catalana de Turisme. 
 
� Participació en la reunió anual del Cercle de Turisme de la Gerència de Turisme de la Diputació de 

Barcelona i en les  dues Jornades Tècniques i Programes de Treball de l’Agència Catalana de Turisme. 
 
� Participació en les sessions monogràfiques sobre “l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació 

Barcelona” per tractar aspectes de posicionament, demanda, oferta, promoció, territori i tendències de 
turisme que afecten a la destinació. 

 
� Realització d’accions de promoció turística i assistència a fires i esdeveniments. 
 
� Realització de diferents campanyes a través de les xarxes socials de Terrassa Turisme per donar a 

conèixer l’oferta turística i els esdeveniments, que inclou l’edició mensual d’una newsletter. 
 
� Seguiment del programa de treball Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac, a través del Grup de Treball específic. 
 
� Seguiment dels projectes de posada en marca de noves formes d’allotjament (alberg i implantació d’una 

àrea d’autocaravanes). 
 
� Programació d’un ampli programa d’activitats a l’entorn de la temàtica de la Fira Modernista.  
 
� Realització d’una campanya de publicitat online i offline per donar a conèixer l’oferta turística i comercial 

de la Fira Modernista. 
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� Programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de setmana de 

celebració de la Fira Modernista. 
 
� Lideratge i organització d’activitats del grup de treball de Terrassa Gastronòmica. 
 
� Convocatòria i seguiment de reunions amb els Gremis, Associacions i Entitats que formen part de la 

Comissió Terrassa Gastronòmica. 
 
� Seguiment  del “ Pla per la recuperació de la identitat gastronòmica vallesana”. 
 
� Actualització de la web per a dispositius mòbils i tablets, així com la web de www.visitaterrassa.cat 
 
� Creació d’aplicatius per a mòbils i tablets amb l’objectiu de promocionar esdeveniments. 
 
� Desenvolupament del Pla de xarxes socials de Terrassa Turisme. 
 
� Realització de les accions de promoció (assistència a fires, etc.), promoció genèrica del turisme 

industrial i relació amb xarxes i projectes d’abast espanyol i europeu, de la Xarxa de Turisme Industrial 
de Catalunya.  

 
 
Resultats Assolits 
 
• S’han creat nous productes turístics amb motiu d’esdeveniments celebrats a la ciutat: Mitja Marató, 

Vallès Drac Race, Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i Bolets, Enigma XATIC, entre 
d’altres. 

 
• S’ha posat en marxa la comercialització del producte “Barcelona Pass Modernista”, a partir del conveni 

de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona.  
 
• S’ha mantingut la promoció de l’oferta turística de la ciutat mitjançant els bitllets combinats (viatge 

d’anada i tornada FGC+entrada als museus), a partir del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de 
Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya. 

 
• S’ha incrementat la presència i/o col·laboració en l’organització de diferents esdeveniments esportius: 

Mitja Marató de Terrassa, Vallès Drac Race, Torneig Mua Hockey solidari, 6th European Mami's Hockey 
Festival, Campionat Espanya Cadet Hockey Herba, Campionat Espanya Juvenil Femení, Seven Cup, 
Esdeveniment Esportiu ATHC, Torneig Internacional de petanca, Campionat Espanya Yellow Cup 
(Tennis), Torneig Europeu Escoles de Hockey, Torneig 6 nacions de Hockey Sub 16, Màsters Mundial de 
Veterans, Volta a estenalles (Versió carretera). (+75%) 

  
• Incorporació de l’oferta turística de Terrassa en les campanyes de promoció desenvolupades des de 

l’Agència Catalana de Turisme per promocionar la marca “Ciutat amb Caràcter” l’Any del Turisme 
Cultural 2018: Festival de jazz, Fira Modernista, Diades Castelleres, Festival TNT, rutes turístiques, ... 

 
• S’ha mantingut el suport del Servei de Turisme de l’Ajuntament en l’organització de diferents 

esdeveniments de Turisme de Reunions celebrats a la ciutat, per part d’empreses, entitats o institucions. 
 
• Es manté la representació de Terrassa dins el programa Barcelona Convention Bureau (Turisme de 

Barcelona o Diputació de Barcelona), per tal de poder posicionar la ciutat dins el sector del Turisme de 
Reunions. 

 
• S’ha incrementat la participació en accions de promoció:  Fires, workshops, viatges  a Terrassa per part 

de professionals (Fam-trips, Press-trips i Blog-trips...) (+ 23,08%) 
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• S’ha elaborat un nou programa de visites guiades als recursos del patrimoni modernista durant el cap de 
setmana de celebració de la Fira Modernista, adreçat a tot tipus de públic. 

 
• S’ha desenvolupat una campanyes de publicitat en mitjans especialitzats per donar a conèixer l’oferta de 

visites guiades i l’esdeveniment Fira Modernista. 
 
 
• S’ha desenvolupat una campanya de publicitat a FacebookADS per donar a conèixer l’esdeveniment Fira 

Modernista  i les principals novetats de la Fira 2018. 
 
• Coordinació i col·laboració amb els Gremis, associacions i entitats en l’organització de diferents 

esdeveniments, activitats i jornades gastronòmiques per promocionar els productes i establiments de la 
marca Terrassa Gastronòmica: Menjazz-Festival de Jazz, Fira Modernista, Tardor de caça i bolets, De 
tapa en Tapa Terrassa, degustació de productes als Mercats Municipals, entre d’altres. 
S’ha incrementat el nombre d’activitats i jornades gastronòmiques (+28,57%). 

 
• S’han creat aplicatius per a mòbils i tablets amb motiu de la celebració de diferents esdeveniments: Fira 

Modernista, Festival de Jazz, Tardor de caça i bolets. 
 
• S’han desenvolupat diferents campanyes de promoció a les xarxes socials de Terrassa Turisme amb 

motiu de la celebració d’esdeveniments com el Festival de Jazz o la Fira Modernista així de Jornades i 
activitats gastronòmiques, atorgament a Terrassa de la marca  “Ciutats amb Caràcter”, programa de 
visites rutes turístiques, Tardor de Caça i Bolets, entre d’altres.  

 
• S’han convocat nous concurs d’Instagram des del perfil de Terrassa Turisme, conjuntament amb entitats 

i associacions de la ciutat: Millor foto de l’any, Vallès Drac Race, Festival de Jazz (picnicjazz), Fira 
Modernista, Tardor de caça i bolets. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
 
S’han assolit els principals objectius del programa treballant al llarg de l’any en els diferents àmbits i 
destacant especialment la consolidació i el reconeixement de Terrassa com a destí de turisme cultural, la 
creació de nous productes, la participació en accions comercials i promocionals, en col·laboració amb els 
agents del sector i amb les entitats i institucions de referència del país. 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
Les activitats turístiques s’ofereixen a persones de tots els gèneres, es promocionen tenint en compte 
l’equilibri de les imatges i les propostes presentades, i registren participants d’ambdós gèneres amb un 
percentatge lleugerament majoritari de dones 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
� .... 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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� .... 
 
� .... 
 

 
Resultats Assolits 
 
• ..... 
 
• ... 

 
• ..... 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
...... 
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INDICADORS DEL PROGRAMA  

 
Indicador Nombre/Quantitat                        
Productes turístics creats en el marc de la Taula de Treball 
de Turisme 

 9 

Paquets turístics en què participem en col·laboració amb 
altres entitats o empreses de la ciutat (hotels de la ciutat) 
 

4 

Reunions de la Taula de Treball de Producte Turístic, per 
establir línies conjuntes de promoció i comercialització de 
producte 

2 

Accions promocionals de “Catalunya” o “Barcelona és molt 
més – Costa Barcelona” on s’ha presentat l’oferta turística 
de Terrassa 

32 

Suport a viatges a Terrassa per part de professionals del 
Turisme (Fam trips, Press-trip, Blogg-trips) 
 

9 

Suport en esdeveniments celebrats dins l’àmbit del turisme 
esportiu 

                         14 

Suport en la celebració a Terrassa d’esdeveniments 
celebrats de l’àmbit del Turisme de Reunions 
 

48 

Persones que van seguir visites guiades al patrimoni durant 
la Fira Modernista 

2.896 

Persones van visitar l’edifici modernista Masia Freixa durant 
la Fira Modernista 

10.288 

Persones van visitar els museus i edificis durant la Fira 
Modernista 

40.532 

Consultes als punts d’informació durant la Fira Modernista 4.158 
Consultes als punts d’informació de visitants de fora de 
Terrassa durant la Fira Modernista 

43,40% 

Pàgines vistes i usuaris a les pàgines web 
www.firamodernista.cat i  www.visitaterrassa.cat  

142326 pàgines  
40757 usuaris i 

usuàries 
 

Establiments adherits a Terrassa Gastronòmica 67 
Productes de la cistella de Terrassa Gastronòmica 33 
Jornades gastronòmiques, rutes de tapes, presentacions i 
altres activitats organitzades pels gremis, Associacions i 
entitats amb la col·laboració de Terrassa Gastronòmica  

18 

Accions i activitats de promoció dels productes i 
establiments adherits a la marca Terrassa Gastronòmica 

12 

Establiments participants en Jornades Gastronòmiques i 
campanyes de promoció de producte 

255 

Desenvolupament d’aplicatius per a mòbils i tablets amb 
l’objectiu de promocionar els esdeveniments: Tardor de caça 
i bolets, Fira Modernista i Festival de Jazz. 
 

3 

Concursos d’Instagram organitzats en col·laboració amb 
entitats i empreses del sector públic i privat 
 

5 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 400.386,00 €                  441.292,30 €                       110,22%
Béns corrents i serveis 38.784,00 €                    36.564,93 €                         94,28%
Transfrències corrents 14.560,00 €                    14.560,00 €                         100,00%
Inversions 129.523,62 €                  -  €                                    0,00%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 583.253,62 €                  492.417,23 €                       84,43%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 24.400,00 €                    46.878,98 €                         192,13%
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 24.400,00 €                    46.878,98 €                         192,13%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Turisme 

SERVEI Turisme i promoció Exterior 

PROGRAMA Oficina de Turisme 

 

CODI PROGRAMA 43202 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 105 
 
 
 
Descripció del programa 
Atendre els visitants i turistes tot informant, promocionant i millorant l’oferta turística de la ciutat des de 
l’Oficina de Turisme i amb la gestió del programa de visites i activitats. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Pròpia 

• Visitants i turistes atrets per l’oferta turística de 
la ciutat. 

• Visitants ocasionals que poden gaudir de l’oferta 
turística com a complement. 

• Pròpia ciutadania. 
 
Objectius anuals 
 
� Garantir un bon servei d’atenció i informació als visitants i potencials visitants de la ciutat a través de 

l’Oficina de Turisme 
� Oferir i millorar un programa propi de visites i activitats turístiques 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 
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Actuacions realitzades 
 
� Informació diària de l’oferta turística de la ciutat amb els diferents mitjans i canals del servei: Oficina de 

Turisme, web, xarxes socials, etc. 
 
� Atenció i venda de productes a la botiga de l’Oficina de Turisme  
 
� Elaboració programa anual  de rutes i visites guiades 

 
� Seguiment del procés per l’atorgament del programa BIOSPHERE a l’Oficina de Turisme, vinculat al 

compromís amb la millora continua de la sostenibilitat i qualitat turística 
 
� Manteniment d’un programa estable de visites guiades a la Masia Freixa. 

 
� Elaboració d’una enquesta de satisfacció a les persones participants en les rutes i visites guiades. 

 
� Treball conjunt amb entitats, museus i empreses per a l’elaboració de noves visites i rutes turístiques a 

la ciutat. 
 

� Actualització dels productes de Turisme Accessible. 
 
� Edició de publicacions i campanya de publicitat específica online i offline per donar a conèixer l’oferta de 

rutes i visites guiades. 
 
 
Resultats Assolits 
 
 
 
• Augment del nombre de visitants a l’Oficina de Turisme (9,43%) 
 
• Augment del nombre de productes venuts de la botiga de Terrassa Turisme (+21,75%) 
 
• S’ha incrementat el nombre de participants en les rutes i visites guiades a la ciutat  (14,71%) i a la visita a 

la Masia Freixa  (+18,10%). 
 
• Augment del nombre de visitants als museus de la ciutat 
 
• Renovació del distintiu Biosphere Destination, per la millora continua de la sostenibilitat turística, al qual 

està adherida l’Oficina de Turisme de Terrassa 
 
• S’ha ampliat l’oferta de rutes amb servei de guia per donar a conèixer els recursos del patrimoni 

modernista i industrial i medieval. 
 
 
• S’ha desenvolupat una campanya de promoció específica de visites i rutes a les xarxes socials de 

Terrassa Turisme i  a través dels perfils de Catalunya Experience i de Barcelona és molt més (Diputació 
de Barcelona). 

 
• S’ha incorporat la visita guiada a la Masia Freixa com a activitat complementària coincidint amb la 

celebració d’esdeveniments: Festival de Jazz, Vallès Drac Race, Mitja Marató, Tardor de caça i Bolets, 
entre d’altres. 

 
• S’han fet visites guiades en llengua de signes al patrimoni modernista el cap de setmana de la Fira 

Modernista. 
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• S’ha ofert la possibilitat de fer la visita a la Masia Freixa mitjançant les publicacions en Braille i la Guia de 
Lectura Fàcil. 

 
• Edició de la publicació  “Descobreix Terrassa-Rutes Turístiques”, amb tota l’oferta de visites guiades 

2018. 
 
• Inserció de diferents pàgines de publicitat a revistes especialitzades en turisme: “Viu una experiència 

única a Terrassa, regala’t una ruta turística”. 
 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
S’han assolit de forma satisfactòria els objectius anuals plantejats, incrementant i millorant l’oferta de rutes i 
activitats turístiques, i augmentant el nombre de participants i visitants, aconseguint també bones 
valoracions qualitatives segons les enquestes recollides i una bona imatge en la projecció exterior. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 

 
La informació turística s’ofereix per igual a homes i dones, vetllant perquè inclogui propostes d’interès i 
aptes per a tots els gèneres, i amb una diversitat d’horaris i continguts que s’adapten a totes les persones 
usuàries 
El programa de rutes i visites guiades i les altres activitats turístiques s’ofereixen a persones de tots els 
gèneres, es promocionen tenint en compte l’equilibri de les imatges i les propostes presentades, i 
registren participants d’ambdós gèneres amb un percentatge lleugerament majoritari de dones 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
�  
 
� .... 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
•  
 
• ... 

 
• ..... 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
...... 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOC IADA A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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INDICADORS DEL PROGRAMA  

 
Indicador Nombre/Quantitat 
Consultes a l’Oficina de Turisme 7.738  

(+9,43%) 
Consultes a l’Oficina de visitants de fora de Terrassa 3.560  

(+14,21%) 
Articles venuts a la botiga de Terrassa Turisme 2.362 

 (+21,75%) 
Participants en l’oferta de rutes i visites guiades 
 

5.460 
(+14,71%) 

Grups participants en l’oferta de visites i rutes guiades 421 
(+15,34%) 

Percentatge de participants en les rutes i visites procedents 
de fora de la ciutat 
 

78,21% 

Visitants a la visita guiada a la Masia Freixa 3.054 
(+18,10%) 

Nombre de rutes i visites guiades programades des del 
Servei de Turisme/Oferta permanent  (no inclou la Fira 
Modernista) 
 

6 
 (+20%) 

Enquestes de satisfacció realitzades a les persones 
participants en les rutes i visites guiades 

809  
(+52,07%) 

Bitllets combinats venuts segons conveni amb FGC+museus 540 bitllets (-43,98%)  
Anuncis en premsa especialitzada 11  

(+57,14%) 
Publicacions amb oferta de visites de turisme accessible: 
Guia de la visita a la Masia Freixa, en Braille i de Lectura 
Fàcil 
 

2 (0%) 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis 29.928,00 €                    28.327,13 €                         94,65%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 29.928,00 €                    28.327,13 €                         94,65%

 
 
 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 7.160,00 €                      11.500,26 €                         160,62%
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 7.160,00 €                      11.500,26 €                         160,62%

 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Innovació 

PROGRAMA Innovació i Orbital 40 

 

CODI PROGRAMA 49204 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 108 

 
 
 
 
Descripció del programa 
 
El Servei d’innovació realitza dos blocs d’activitats diferenciats: la projecció de la nostra ciutat 
com a “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” i el suport a l’empresa i l’emprenedoria des de la 
vessant de la Innovació, en les activitats realitzades en el marc d’Orbital 40 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència Voluntària Persones Emprenedores i Empresàries 
 
Objectius anuals 
 

� Posicionar la ciutat de Terrassa com a referent en innovació arreu d’Espanya. 
� Posar en valor iniciatives excepcionalment innovadores de persones, empreses i institucions 

davant la ciutadania de Terrassa. 
� Sensibilitzar al territori envers les possibilitats d’incorporar una visió innovadora. 
� Aprendre de les experiències innovadores d’altres ciutats i parcs tecnològics catalans,  espanyols i 

europeus per poder millorar el nostre propi sistema d’innovació. 
� Mantenir el contacte directe amb el Govern d’Espanya (Ministerio delegat) per tal d’incidir en les 

polítiques locals d’innovació. 
� Presentar propostes de projectes innovadors a convocatòries de projectes europeus alineant 

l’estratègia de la ciutat a les línies de treball europees. 
� Incrementar la reputació de la marca Orbital 40 vinculat a la Innovació. Augmentar el sentiment de 

pertinença dels membres del Parc Científic. 
� Dotar a les persones emprenedores i empresàries d’eines, coneixement i habilitats innovadores 

aplicables als seus projectes emprenedors i empresaris en les etapes d’ideació, creació, 
consolidació i acceleració. 

� Enfortir l’ecosistema innovador de Terrassa fomentant la generació de relacions sinèrgiques entre 
les entitats i empreses que en formen part.  

� Donar suport a l’emprenedoria i empresa relacionada amb les tecnologies vinculada directament a 
l’especialització territorial competitiva del Terrassa.  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Ajudar a la creació i consolidació d’un clúster vinculat al sector m-health. 
 
Actuacions realitzades 
 
� 2a edició dels Premis Muncunill a la Innovació : Els Premis Muncunill a la Innovació tenen per 

objectiu l’apropament de la innovació a la ciutadania així com el posicionament de la nostra ciutat com a 
referent en Innovació arreu de l’Estat Espanyol.  
La cerimònia de lliurament de Premis es va realitzar el 18 d’abril de 2018 al Teatre Principal de Terrassa 
i va comptar amb la conferència marc de Miki Espuma, membre fundador i director artístic de La Fura 
dels Baus i amb un fragment de l'espectacle Free Bach 212, a càrrec de La Fura dels Baus i Divina 
Mysteria.  
Els premis, dissenyats per l’artista terrassenca Anna Taratiel, van guardonar les categories d’innovació 
en l’àmbit local i empresarial i cultural d’àmbit estatal.  
L’empresa terrassenca Venair va guanyar el Premi Muncunill a la Innovació local, Vitual Bodyworks el 
Premi Muncunill a la Innovació Empresarial d’àmbit estatal, El Pressentiment el Premi Muncunill a la 
Innovació cultural  d’àmbit estatal i Ana Maria Lajusticia el Premi Muncunill a la Innovació Honorífic.  
Van assistir al esdeveniment més de 600 persones.  
 

� Projecte de Compra Publica d’Innovació (CPI)  
 

L’Ajuntament de Terrassa va iniciar un procés d’incursió en els processos de Compra Pública 
d’Innovació (CPI) que permetés disposar del coneixement suficient per a iniciar un procés d’aquest 
tipus, així com una impulsió sistemàtica d’identificació de reptes d’innovació als quals es pogués 
respondre des de la demanda mitjançant CPI. 
 
Per a la consecució d'aquest objectiu, s'han dut a terme les següents activitats de sensibilització, 
captació, aixecament de reptes, priorització, selecció i vigilància tecnològica.  
 
Per a aquesta finalitat es van fer les següents accions de formació: 
 

Acció Data Durada 
(h) Assistents  

Jornada de Sensibilització a empreses i ciutadania 14/05/2018 3 60 
Compra Pública d’Innovació com a eina estratègica per a incidir 
en el teixit productiu local – Sessió 1 

30/05/2018 3 16 

Compra Pública d’Innovació com a eina estratègica per a incidir 
en el teixit productiu local – Sessió 2 06/06/2018 3 16 

Compra Pública d’Innovació com a eina estratègica per a incidir 
en el teixit productiu local – Sessió 3 13/06/2018 3 15 

Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit 
productiu local – Sessió 1 

11/07/2018 3 10 

Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit 
productiu local – Sessió 2 17/07/2018 3 11 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

� Participació a les xarxes nacionals i locals : El Servei d’Innovació en nom de l’Ajuntament de 
Terrassa participa de diverses xarxes nacionals i locals impulsores d’iniciatives innovadores com son: 
Red Innpulso de Ciudades de la Ciència y la Innovación, la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnològicos de España (APTE), la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològic Catalans (XPCAT), la 
Plataforma Innointegra i la Xarxa d’agents per a la promoció del coneixement i la Innovació. 
 
En aquest sentit cal destacar que, en el marc de la Red Innpulso, de Ciutats de la Ciència i la Innovació, 
formada per les 68 ciutats més innovadores de tot l’Estat Espanyol i que depèn del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades: 
 
-  Ostentem la co-presidència, conjuntament amb la ciutat d’Ermua, des del juny de 2017 i fins al juny de 
2020. 
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- Hem iniciat un projecte de Compra Publica d’Innovació per vincular demanda agregada dels 
Ajuntaments de la Red Innpulso amb reptes comuns de CPI. L’objectiu és presentar propostes 
conjuntes als programes de finançament que el Ministerio disposa per a aquesta finalitat. 
 
- Hem assistit a 12 reunions de treball, actes i/o jornades de diferent tipologia (Plenari, Consells 

Rectors, Thinking Thanks, Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación, taules de ciència 
etc.)...dinamitzant alhora els territoris de la Red. 

 
- Hem impulsat la modificació dels Estatuts de la Red Innpulso per tal d’incorporar quotes de 

participació obligatòries als Ajuntaments membre i disposar així d’una font de finançament afegida 
que ens permeti l’execució de més projectes i la realització de més activitats. 

 
- Hem definit, planificat i dissenyat un nou pla de comunicació de la Red, que inclou la realització 

d’una nova pàgina web.  
 

- Hem establert aliances amb altres xarxes amb l’objectiu de cercar sinèrgies i aprofitar experiències 
nacionals i internacionals (RECI – Red Española de Ciudades Inteligentes i RIU – Red de Iniciativas 
Urbanas). 

 
Tota la tasca realitzada en el marc de la Red Innpulso ha permès presentar propostes conjuntes a 
projectes europeus sobre diferents àmbits d’interès per als Ajuntaments membre (Programes de 
finançament Horizon2020 i Interregs)...... 
 
� Formació per a la Innovació : cicle formatiu destinat a promoure el coneixement entre les persones 

emprenedores i empresàries del nostre territori que vulguin incorporar en clau innovadora les eines, 
coneixements i habilitats necessàries pel foment de la competitivitat dels seus projectes 
emprenedors i empresaris. 

 

Acció Data Durada 
(h) Assistents  

“Les noves habilitats directives del món global” 
18 

d’octubre 4 18 

“Creació i generació d’idees de negoci” 
5 i 9 de 

novembre 
10 4 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 
� Durant el 2018 i a petició de l’Ajuntament de Viladecavalls amb els que treballem en supramunicipalitat 

hem col•laborat en el cicle d’emprenedoria realitzat en l’IES de la seva ciutat les següents sessions: 
 

Acció Data Durada 
(h) Assistents  

Serious Game Camp. Sessió de treball sobre gamificació i realitat 
virtual i augmentada a càrrec de l’empresa Humantiks 

8 d’octubre 3 25 

Com treballar en un Fablab a càrrec de l’empresa Fablab 
Terrassa. 

5 de 
novembre 

3 25 

Creativitat i generació d’idees. Sessió de treball a càrrec de 
l’empresa Creat 360, SL 

17 de 
desembre 

3 25 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

 
� Explorer : programa de sensibilització dirigit a joves entre 18 i 35 que ofereix als seus participants 

suport, formació i assessorament per elaborar els seus plans de negoci fonamentats en idees de base 
tecnològica. Aquesta iniciativa està dirigida i coordinada a nivell nacional pel Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE) amb el suport del Banco Santander. L’edició local es fa mitjançant un 
conveni de col·laboració entre Ajuntament de Terrassa i el Leitat. En l’edició de 2018 hem rebut 24 
candidatures per accedir al programa de les que s’han seleccionat 13 participants agrupats en 8 
projectes emprenedors. S’han realitzat 9 càpsules formatives, 23 sessions de tutoria, 8 sessions de 
treball grupal que conformen l’itinerari proposat..... 
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Indicador Resultat 

Nombre de candidatures rebudes 24 

Nombre de participants 13 

Nombre de projectes incubats 8 

Càpsules formatives  9 

Tutories generalistes  23 

Sessions de treball grupal  8 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 
 

� Espai Empren- UPC : programa adreçat a l’estudiantat de la UPC, es especial el de les escoles i 
facultats del Campus de terrassa, que té per objectiu assessorar i guiar als alumnes en el procés de 
transformació d’una idea de negoci en la llavor d’una empresa viable. Aquest programa es desenvolupa 
de manera conveniada amb l’UPC, partner d’Orbital 40. En l’edició de 2018 han participat 9 projectes 
formats per 25 persones emprenedores en total que han pogut gaudir de 10 sessions formatives, 
mentoratge i allotjament. 
 

� Kautic40 : programa d’incubació per a projectes TIC que combina allotjament a empreses amb formació, 
tutories i acompanyament per tal d'assolir la següent fase del projecte i la seva arribada en òptimes 
condicions al mercat. Durant les 4 etapes del programa han participat 10 projectes empresarials i/o 
empreses, s’han realitzat 24 sessions formatives presencials de 2,5h de durada promig i el mooc on-line 
amb 14 mòduls; entre 20 i 30h de tutories individualitzades amb cadascun dels 10 projectes mentorats 
(210h de tutoria); 32 reunions de seguiment generalista; 7 trobades o jornades vinculades al programa 
entre les que destaquen especialment la jornada de “Selecció del millor pitch” i la “Jornada de 
finançament”.  
 

� Allotjament empresarial/Programa d'acompanyament a les empreses vinculades . L'Ajuntament de 
Terrassa posa a disposició de les persones emprenedores i empresàries espais d’allotjament (Viver 
d'empreses de serveis, Viver d'empreses industrials i Qu4adrant.0). Aquesta activitat compren la 
facilitació d'informació a les empreses interessades en accedir als espais gestionats (via correu 
electrònic, via telefònica o via visita presencial); acompanyament en el procés d'accés així com la 
formalització del corresponent contracte i posteriors contractes de pròrroga; i finalment, 
l'acompanyament a l'empresa durant el temps d'ocupació dels espais per tal de facilitar la consolidació 
i/o acceleració del creixement de l'empresa. 
Aquest programa està format per un seguit d’eixos: 
Eix0: atenció a les persones interessades en els espais destinat a persones emprenedores i 
empresàries. S’han atès 68 consultes de les quals una ha estat derivada a Promoció Industrial i s’han 
gestionat 10 candidatures d’accés als espais. També s'han atès 5 consultes del servei de domiciliacions. 
Eix1: Tècnic tutor. Totes les empreses allotjades tenen un tècnic de referència que funciona con a únic 
interlocutor entre l’empresa i l’ajuntament i amb la que es reuneixen de manera periòdica com a tècnic 
generalista per treballar en diferents àmbits del seu pla de negoci. Durant el 2018, s’han realitzat un total 
de 96 accions d’acompanyament amb 32 empreses que han estat allotjades en algun moment durant 
d'aquest període. 
Eix2: Acompanyament especialitzat. Durant l’any les empreses que ho han sol•licitat han disposat d’un 
seguit d’hores de consultoria especialitzada per tal de treballar àmbits concrets de millora com a 
complement a la tasca del tècnic tutor de caire mes generalista. S’han realitzat un total 92h 
d’acompanyament especialitzat a 9 empreses allotjades. Les consultores participants en aquesta tasca 
han estat: Roger Fullà Bohigas, Doiser, Fundares Coaching and Business, S.L, Top Ten Franquicias, 
S.L i Mónica Trasserra. 
Eix 3: Comunicació/networking. El Servei d’Innovació farà difusió a través dels mitjans dels que disposa 
(blog, twitter, linkedin) tant del servei d’innovació com d’altres serveis de l’àrea o del propi Ajuntament 
(bases de dades, etc) d’aquelles notes de premsa, noticies, etc que l’empresa allotjada ens faciliti. 
També oferim la possibilitat a les empreses allotjades a convertir-se en redactors de noticies i continguts 
per al blog i la web d’Orbital 40. Els continguts hauran d’estar relacionats amb l’activitat de l’empresa, 
les novetats dels seu sector, etc, sempre en clau innovadora, i aniran signades amb les dades de 
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l’empresa. A més dels nostres seguidors a xarxes, les entrades realitzades de forma trimestral, 
quedaran recollides en el Butlletí “Orbital 40” que reben un mínim de 2.500 contactes addicionals. 
Per altra banda, actuem com a persones intermediàries amb l'objectiu d'establir sinergies, connexions o 
col·laboracions entre l'ecosistema que ens envolta, és a dir, entre les mateixes empreses allotjades, 
entre empreses allotjades i empreses externes ó entre les empreses allotjades i els diferents serveis de 
l'Ajuntament de Terrassa. En aquest àmbit, s'han realitzat al voltant de 20 accions. 
Eix 4: Informació. El servei d’innovació s’encarrega de facilitar informació als usuaris allotjats a través 
dels següents mitjans: 
- Publicació al blog Orbital 40 o altres mitjans de la informació general i sense segmentar, d’ajudes i 
subvencions, concursos i premis o altres d’interès per a les empreses allotjades. S’han realitzat 95 
accions d’informació. 
- Enviament d’informació segmentada en funció dels interessos de l’empresa al mail de contacte facilitat. 
Enviament d’informació a petició de la pròpia empresa respecte als serveis que des de l’Ajuntament 
s’ofereixin, establirà col·laboracions amb centres formatius de diferent nivell (cicles, universitat, etc) per 
tal de canalitzar les necessitats de becaris, treballadors en pràctiques, etc; gestionar col·laboracions 
amb UPC o altres universitats.  
Realitzat un total de 4 accions d’informació individualitzada i 25 accions d’informació col·lectiva sobre 
ajuts, jornades i esdeveniments. També 4 accions per canalitzar necessitats de contractes en 
pràctiques. S'adjunta memòria final del programa. 
 

� Acceleració en Òrbita : programa que té per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les 
PIMES, amb major capacitat de créixer instal·lades a la nostra ciutat, per tal d’accelerar el ritme del seu 
procés de creixement que combina formació i assessorament especialitzat per tal d’executar les 
palanques que permetin a les empreses participants incrementar el seu ritme de creixement. Durant el 
programa, les empreses seleccionades reben formació destinada a la definició del model de negoci 
mitjançant la utilització de la tècnica “Canvas” i la detecció de les palanques de creixement a treballar i 
posteriorment, es realitzen sessions de treball individuals amb tècnics especialitzats per tal de definir un 
pla d’acceleració a implementar durant la durada de l’assessorament. En l’edició de 2017 han participat 
un total de 7 empreses.  En el marc d’aquesta acció s’ha realitzat: 
- El taller Formatiu del dia 11 de maig de 2018 (6h) dedicat a la “Detecció del model de negoci 
mitjançant el mètode Canvas”. A partir de la presentació dels participants i dels projectes que 
representen, s’introdueix la metodologia “Canvas” d’anàlisi i desenvolupament de models de negoci que 
ajuda a les empreses participants a identificar les potencialitats clau de cadascuna i ha permès 
reflexionar de forma àgil sobre nous àmbits crítics del model de negoci: Proposta de valor, Relació amb 
els clients, Segments de clients/mercats, Canals, Activitats clau, Recursos clau, Estructura de costos i 
Flux d’ingressos.  
- El taller formatiu de data 18 de maig (6h) va ser dedicat a treballar la presentació mitjançant la tècnica 
de “l’elevator pitch” dels canvas de les diferents empreses participants en el projecte. Això ha permès 
als responsables tècnics/tutors veure quin és l’enfocament més adient per a cada empresa participant i 
ha servit com a punt de partida per a detectar les palanques amb més potencial de creixement per a 
començar l’assessorament individual. 
- Tutories individualitzades amb els tècnics generalistes de CECOT i Cambra i amb altres tècnics 
especialistes seleccionats en funció de les necessitats de les empreses. S’han realitzat un total de 177h 
de consultoria en el marc d’aquest programa.  

 
• Programa KET 4.0 (Terrassa 4.0)  programa que té per objectiu la millora del coneixement de les 

oportunitats que suposa la 4ª revolució industrial per a les empreses del nostre territori. Aquest projecte 
s’articula a través de 4 eixos d’activitat: la sensibilització envers les potencialitats de la I4.0, la creació 
de xarxes facilitadores que actuïn com a impulsores, el suport a la creació d’una xarxa de facilitadors 
digitals i la promoció directa de la incorporació de la I40 a les empreses. 
Durant 2018, s’han realitzat en aquest marc les següents activitats: 

 
Jornades de sensibilització: 
“Les 4 revolucions: de la màquina de vapor a la intel·ligència artificial”, 11 de maig de 2018; 84 
assistents.  
“Presentació del projecte Terrassa 4.0”; 6 de juny de 2018; 37 assistents. 
“Indústria 4.0 i IIoT: Perspectives, Reptes i Experiències; 20 de juny de 2018; 20 assistents. 
“Viticultura basada en blockchain”; 26 de novembre; 33 assistents. 
“Les claus per aplicar tecnologies 4.0 amb èxit en entorns industrials”; 12 de desembre; 54 assistents. 
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Taules de treball per a la creació de xarxes facilitadores: durant l’any s’han convocat dues taules de 
treball amb agents de l’ecosistema innovador de Terrassa i altres entitats i empreses per tal d’aprofundir 
en com contribuir a crear un entorn facilitador envers a les tecnologies de la I4.0. 
En data 26 de juliol de 2018 es convoca la primera reunió del grup de treball de la I4.0 a la que 
assisteixen representants del Consell Comarcal del Vallès, I2CAT, Eurecat, Leitat Centre Tecnològic, 
Cambra de Comerç de Terrassa, CECOT, AISETEC, Ajuntament de Terrassa (Serveis d’Ocupació, 
emprenedoria i Innovació), UPC, Euncet, Consorci Sanitari de Terrassa, Ajuntament de Rellinars i 
l’empresa TRP. Aquesta sessió es va destinar a compartir les estratègies envers a la I4.0 de cadascuna 
de les entitats i empreses assistents per tal d’establir les primeres relacions sinèrgiques. D’aquesta 
reunió destaca la necessitat de treballar en la coherència entre les necessitats del mercat de treball 
envers la I4.0 i la formació que actualment s’imparteix. Es pacta amb els participants aquest tema com a 
eix de treball de la segona sessió de treball. 
En data 30 d’octubre de 2018, s’organitza la segona sessió del grup de treball al voltant del “Talent per a 
la Industria 4.0”. En aquesta sessió hem comptat amb la participació de la consultora ES2 que ha dirigit 
la sessió per tal d’extreure’n les màximes conclusions. 
 
S’ha creat un dossier recull d’empreses i entitats amb capacitat per actuar com a facilitadors digitals 
amb XX de contactes amb la intenció d’impulsar l’entramat empresarial vinculat a la I40. 
 
Projecte de Valor per Terrassa : és un vehicle de medicació financera per a projectes d’Innovació 
social. Durant el 2018 s’ha treballat per a la validació política i l’aprovació del reglament de 
funcionament de l’eina. Per altre banda, s’ha definit el pla de comunicació bàsic realitzant les primeres 
actuacions amb entitats i empreses de cara a donar a conèixer el vehicle així com la definició de la 
imatge del projecte. Finalment, s’ha iniciat la tasca de prospecció de projectes i inversors.  
S’han realitzat les següents activitats:  
 
- Taller per Tècnics – Presentació de PVxT: Sessió de presentació de PVxT i de dinàmica per mobilitzar 
agents que derivin projectes. Al taller es van plantejar exemples pràctics per determinar si s’ajustaven 
als criteris i prospecta la possibilitat de derivar projectes.; 30 de novembre; 4.5h de durada; 14 
assistents. 

 
- Health Care Innovation Lab, Orbital 40 : durant el 2018 hem rebut la resolució definitiva de la 

subvenció sol·licitada per aquest projecte vinculat a l’especialització competitiva i territorial de 
Terrassa, les tecnologies aplicades a la salut.  

  
Resultats Assolits 
 
• Hem consolidat els Premis Muncunill a la Innovació com a eina de visualització de la innovació i de 

posicionament de la nostra ciutat en aquest àmbit. 
• Hem consolidat el màxim nivell de lideratge de la Xarxa espanyola de Ciudades de la Ciencia y la 

Innovación, fet que suposa un reconeixement a nivell estatal de la nostra tasca com a ciutat impulsora 
del coneixement, la ciència i la innovació.  

• Hem participat a convocatòries europees amb l’objectiu de posicionar la nostra ciutat com la ciutat de la 
innovació que és. 

• Hem identificat reptes de ciutat que actualment no disposen de solució al mercat i hem iniciat un procés 
de CPI per a donar-los solució. 

• Hem consolidat els programes de foment de l’emprenedoria i de l’empresa posats en marxa en exercicis 
anteriors. 

• Hem assentat els fonaments per a la posada en marxa durant 2019 d’un vehicle de mediació financera 
per a projectes d’Innovació Social sota el nom de Projectes de Valor per Terrassa. Aquesta acció 
culminarà amb la realització de la primera ronda de finançament. 

• Hem consolidat el projecte Terrassa 4.0 vinculat a la Industria 4.0, un programa d’actuacions 
específiques per a la millora de la competitivitat. 

• Hem ampliat el programa “Business Confidence” per tal d’incrementar la visibilitat de les activitats del 
servei entre les empreses Orbital 40 i incrementar el sentiment de pertinença de les empreses 
membres. 
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• Hem renovat el conveni de supramunicipalitat amb els municipis de Matadepera, Viladecavalls, 
Vacarisses, Ullastrell i Vacarisses. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Hem assolit els objectius fixats pel servei per a 2018.  Hem de fer especialment als objectius 
assolits en matèria de posicionament com a ciutat referencial i reconeguda en matèria d’innovació 
(Premis Muncunill a la Innovació 201 i posicionament a la Red Innpulso) i en la promoció de 
projectes d’emprenedoria social amb un model riguròs i novedòs. 
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� Projecte de Compra Publica d’Innovació (CPI)  
 

 

Acció Data Durada 
(h) Assistents  

Jornada de Sensibilització a empreses i ciutadania 14/05/2018 3 60 
Compra Pública d’Innovació com a eina estratègica per a incidir 
en el teixit productiu local – Sessió 1 30/05/2018 3 16 

Compra Pública d’Innovació com a eina estratègica per a incidir 
en el teixit productiu local – Sessió 2 

06/06/2018 3 16 

Compra Pública d’Innovació com a eina estratègica per a incidir 
en el teixit productiu local – Sessió 3 13/06/2018 3 15 

Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit 
productiu local – Sessió 1 

11/07/2018 3 10 

Taller CPI com a eina estratègica per a incidir en el teixit 
productiu local – Sessió 2 17/07/2018 3 11 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 
 
� Formació per a la Innovació :  
�  

Acció Data Durada 
(h) Assistents  

“Les noves habilitats directives del món global” 
18 

d’octubre 
4 18 

“Creació i generació d’idees de negoci” 
5 i 9 de 

novembre 10 4 

Serious Game Camp. Sessió de treball sobre gamificació i realitat 
virtual i augmentada a càrrec de l’empresa Humantiks 

8 d’octubre 3 25 

Com treballar en un Fablab a càrrec de l’empresa Fablab 
Terrassa. 

5 de 
novembre 

3 25 

Creativitat i generació d’idees. Sessió de treball a càrrec de 
l’empresa Creat 360, SL 

17 de 
desembre 

3 25 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

 
 
� Explorer :  

 

Indicador Resultat 

Nombre de candidatures rebudes 24 

Nombre de participants 13 

Nombre de projectes incubats 8 

Càpsules formatives  9 

Tutories generalistes  23 

Sessions de treball grupal  8 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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� Espai Empren- UPC : 
 

Indicador Resultat 

Nombre de participants 25 

Nombre de projectes incubats 9 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

� Kautic40 :  
 

Indicador Resultat 

Nombre de participants 15 

Nombre de projectes incubats 10 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

� Allotjament empresarial/Programa d'acompanyament a les empreses vinculades .  
 

Indicador Resultat 

Nombre de consultes en relació als espais 68 

Empreses que han accedint a un espai 10 

Consultes del servei de domiciliació  5 

Empreses participants en les tutories 32 

Consultes de tutoria 96 

Empreses participants en el mentoratge 18 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

 
Acceleració en Òrbita :   
 

Indicador Resultat 

Empreses participants 7 

Hores de formació  10 

Hores de mentoratge 180 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

Programa KET 4.0 (Terrassa 4.0)   
 

Indicador Resultat 

Nombre de jornades i trobades de sensibilització  5 

Accions de difusió a través de xarxes socials +100 

Reunions de dinamització 18 

Activitats de networking 2 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 121.716,24 €                  148.246,46 €                       121,80%
Béns corrents i serveis 223.959,78 €                  215.647,93 €                       96,29%
Transfrències corrents 108.450,00 €                  107.630,78 €                       99,24%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 454.126,02 €                  471.525,17 €                       103,83%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 369.491,39 €                  355.368,91 €                       96,18%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 369.491,39 €                  355.368,91 €                       96,18%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Innovació i Universitats 

SERVEI Innovació 

PROGRAMA Innovació- Projectes Experimentals 

 

CODI PROGRAMA 49210 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 5 Projectarem la ciutat al món i enfortirem la capitalitat cultural, comercial, esportiva, 

universitària i turística de Terrassa. 
Compromís 108 

 
 
 
 
Descripció del programa 
 
El Servei d’innovació realitza dos blocs d’activitats diferenciats: la projecció de la nostra ciutat 
com a “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” i el suport a l’empresa i l’emprenedoria des de la 
vessant de la Innovació, en les activitats realitzades en el marc d’Orbital 40 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència Voluntària Persones Emprenedores i Empresàries 
 
Objectius anuals 
 

� Donar suport a l’emprenedoria i empresa relacionada amb les tecnologies vinculada directament a 
l’especialització territorial competitiva del Terrassa.  

� Ajudar a la creació i consolidació d’un clúster vinculat al sector m-health. 
 
Actuacions realitzades 
 

 
� Programa de Dinamització del clúster de tecnologies  vinculades a salut (m-health ): l’Ajuntament 

de Terrassa ha consolidat les tecnologies aplicades a salut com a especialització competitiva territorial. 
En aquest sentit, i durant el 2018, s’han realitzat les següents activitats: 

 
A.- Hack&Health, III hackathon de Big Data i Salut, 2018. 50 persones assistents. Dirigit a tota persones 
emprenedores i empresàries amb iniciativa, creativa, emprenedora i que vulgui aportar solucions 
dirigides a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El Hack&Health 2018 es va celebrar en dues 
fases diferenciades. La primera un webinar celebrat el 24/10. L'objectiu del qual era proposar els dos 
reptes sobre els que els equips participants havien de trobar solució durant el hackathon, oferir 
informació sobre els aspectes tècnics del mateix, les fonts de dades a utilitzar i les eines disponibles per 
treballar. La segona fase es va dur a terme els dies 9 i 10 de novembre a les instal·lacions de l'ESEIAAT 
al carrer Colom núm. 1 (UPC Campus Terrassa) on els equips participants van poder desenvolupar les 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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seves propostes i, a més, es van impartir diverses ponències tècniques entre la que destaca la de l'Enric 
Barba anomenada "Big Data i Càncer". Finalment, es van premiar les tres millors solucions als reptes 
plantejats. 

 
B.- Serious Game Camp: Esdeveniment realitzat els dies 27 i 28 de setembre. 183 assistents. L’objectiu 
del mateix és el de sensibilitzar envers a les potencialitats de la realitat virtual i augmentada i la 
gamificació aplicades a la salut i l’educació així com impulsar projectes emprenedors en aquest àmbit. 
Dins d’aquestes jornades s’han combinat 16 ponències vinculades a la gamificació en l’àmbit de 
l’educació i la salut amb un espai demostratiu amb la presència de 11 empreses expositores i un 
concurs de projectes emprenedors en el que han competit 11 projectes. Els 3 guanyadors han estat 
acompanyats per la consultora Vanacco (Valentín Ariel Acconcia Gonzàlez) validant la seva idea de 
projecte mitjançant una campanya de crowdfunding. 

 
C.- Jornada Salut Digital, reptes i Solucions. 32 participants. Jornada de marquet place i brokerage 
realitzada el 22 de novembre de 2018.  En la primera part de l’esdeveniment es van realitzar tres 
ponències a càrrec d’experts del sector i en la segona part, els participants van poder mantenir entre ells 
i de manera simultània reunions amb inversors, altres projectes, etc. Per a la realització d’aquesta 
jornada, degut a la complexitat de planificar i gestionar el brokerage es van llogar els serveis d’una 
plataforma especialitzada. 
 

  
Resultats Assolits 
 
- Hem consolidat la iniciativa Hack&Health, el Hackathon de Big Data i Salut com una iniciativa d’impuls de 
solucions innovadores. 
- Hem assolit la primera edició del Serious Game Camp com a eina de dinamització de vinculat a la realitat 
virtual i la gamificació. 
- Hem impulsat projectes emprenedors vinculats a la tecnologia i la salut en el territori. 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Hem assolit els objectius fixats pel servei per a 2018 marcant la línea de treball principal en aquest 
programa pels futurs exercicis. 
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� Programa de Dinamització del clúster de tecnologies  vinculades a salut (m-health  
 

Indicador Resultat 

Nombre de participants 265 

Nombre de projectes incubats 6 

Font:Ajuntament de Terrassa. Servei d'Innovació i d'Universitats 
 

 
 
 
 
 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 39.201,33 €                    45.460,63 €                         115,97%
Béns corrents i serveis 81.245,51 €                    53.835,62 €                         66,26%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 120.446,84 €                  99.296,25 €                         82,44%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Suport a la formació i orientació professional 

 

CODI PROGRAMA 32002 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
El Consell de la Formació Professional de Terrassa és un òrgan consultiu, deliberatiu, propositiu 
i de participació social. Una eina de cooperació, participació i consens per impulsar una oferta 
formativa de qualitat, adequada a l’entorn econòmic , laboral i educatiu. 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 
Compromís 40 
 
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència impròpia 
 
 

- Entitats adherides al Consell: centres de 
formació de FP públics i privats, Cecot, Cambra 
de Comerç de Terrassa, empreses, Generalitat 
de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal el Vallès occidental, sindicats, serveis 
municipals , regidors/es, grups municipals, etc.) 

 
- Alumnat i  professorat de formació professional 

 
Objectius anuals 
 
1-Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació Professional de Terrassa. 
 
2-Treballar  en xarxa en el marc institucional català de la formació professional. 
 
3- Adequar  la formació professional a les necessitats del sistema productiu. 
 
4- Facilitar  la formació en centres de treball i  la formació dual. 
 
5- Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional. 
 
6- Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent. 
 
7- Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - x 
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8- Promocionar i difondre la formació professional 
 
 
Actuacions realitzades 
 
Línia de treball 1-Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació  
Professional de Terrassa 
 

1. Gestió òrgans de Govern.  
 

2. Informe anual 2017 
 

3. Mantenir la difusió a través de la web www.terrassa.cat/consellfp i la xarxa social 
www.facebook.com/consellfp, Instagram  Fpterrassa i Tuitter @consellfptrs. 

 
4. Divulgació d’informació a través  d’un butlletí electrònic. 

 
Línia de treball 2-Treballar  en xarxa en el marc i nstitucional català de la formació professional 
 

5. Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya. 
 
6. Participar al Consell Universitari de Terrassa 

 
Línia de treball 3- Adequar  la formació profession al a les necessitats del sistema productiu 
 

7. Continuar amb l’ estudi Adequació de l’oferta formativa d'FP a les necessitats dels sistema productiu 
a Terrassa” encarregat a la Fundació BCN FP.  

 
8. Compartir resultats i metodologia amb entitats que facin estudis similars com ara la mesa de la 

formació pel treball del pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i el grup de treball sobre 
Anàlisi de l’Oferta/Demanda de Formació professional de la Xodel. 

 
Línia de treball 4- Facilitar  la formació en centr es de treball i  la formació dual 
 

9. Difondre la secció de pràctiques dins el web Portal d'Ocupabilitat i Formació a Terrassa, gestionat 
per Foment. 

 
10. Actualitzar el protocol de la gestió de traspàs d’ofertes de Formació en Centres de Treball entre les 

empreses interessades i les necessitats dels centres d’ FP. 
 
Línia de treball 5- Promoció de la mobilitat intern acional dels actors de la formació professional 
 

11. Mantenir les beques de l’Ajuntament de complement a les beques Erasmus+ per a la realització de 
pràctiques a l’estranger per a les persones graduades en cicles formatius. 

 
12. Dinamitzar el Grup de Treball de mobilitat internacional per treballar conjuntament la sensibilització i 

els projectes europeus compartits. Donar suport i incentivar a tots els centres d’FP que estiguin en 
procés de demanar i gestionar projectes europeus. 

 
Línia de treball 6- Foment de la continuïtat format iva i la inserció sociolaboral del jovent 
 

13. Continuar el projecte transversal Tutoria d’acompanyament en les transicions d’adolescents: “Ser 
jove després de l’ESO” impulsat pels serveis municipals d’Educació, Ocupació, Serveis socials i 
Joventut per acompanyar 500 joves de 6 instituts. 

 
14. Utilitzar les tècniques referents, un espai col·laboratiu per facilitar informacions, contactes, 

calendaris de la Tutoria d’Acompanyament. 
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15. Utilitzar el telèfon mòbil per contactar directament via whatsapp amb l’alumnat de les T.A. per 
informar i orientar-los. 

 
16. Actualitzar i divulgar el mapa de recursos formatius, laborals i de lleure per a joves de 16-18 anys a 

través d eles xarxes socials. 
 

17. Col·laborar en la realització de les dues Jornades d’orientació de cicles formatius i PFI’s “I després, 
què?”  organitzat per l’àrea de Promoció i Innovació Educativa del Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Terrassa una sobre CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) i graus universitaris 
i l’altra sobre CFGM (Cicles Formatius de Grau Mig) i PFI (Programes de Formació i Inserció). 

 
18. Impulsar i difondre dos Plans de Transició al Treball (PTT Fusta i Cuina) adreçats a 30 alumnes que 

no van graduar l’ESO i un PFI d’Arts Gràfiques a l’Escola d’Adults La Llar. 
 

19. Col·laborar amb el Servei de Joventut i de lleure en els projectes: 
 

− Projecte transversal “En trajecte”, per millorar l’ocupabilitat subjectiva dels joves que no 
s’han pogut matricular en estudis post-obligatoris. 

− I el projecte de Garantia Juvenil, per mantenir la col·laboració entre els diferents agents que 
treballen per la millora i optimització dels recursos pels joves i oferir projecció externa. 

− Mostra d’Ensenyament. 
 

20. PR: Avaluar el programa Garantia Juvenil conjuntament amb l’àrea de desenvolupament econòmic, 
industrial i ocupació, i entitats i participants en el programa. 

 
21. Participar en el projecte “La Maleta de les famílies: eines per l’acompanyament en la tria d’itinerari 

educatiu”, impulsat per la Diputació de Barcelona . La modalitat complerta s’adreça a quatre centres 
públics de Terrassa i a set municipis de la província i inclou: xerrada, taller participatiu i tutories 
individualitzades. 

 
22. Oferir dos xerrades “Orienta’t en família” per famílies d’alumnat de secundària, a biblioteques 

municipals, ofertat per la Diputació de Barcelona en el marc de La maleta de les famílies . 
 
Línia de treball 7- Facilitar la orientació al llar g i ample de la vida 
 

23. Identificar serveis, centres, i altres punts d’orientació (mapa d’orientació) a la ciutat de Terrassa amb 
el propòsit de col·laboració i intercanvi d’informació, amb l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona com a “ciutat orientadora”. 

 
Línia de treball 8- Promocionar i difondre la forma ció professional 
 

24. Actualitzar, editar i difondre els materials de difusió de l’oferta de FP integrada en suport web, paper 
i mòbil. 

 
25. Col·laborar amb Foment en la difusió de l’oferta a través del portal web Portal d’Ocupabilitat i 

Formació a Terrassa.  
 

26. Realitzar la 16a Jornada “A Terrassa, parlem de la Formació Professional” com a espai anual de 
debat sobre la FP. 

 
27. Organitzar els Premis Nous professionals (13a edició) que promouen l’esperit emprenedor, 

innovador i creatiu entre l’alumnat amb la col·laboració del Grup Impulsor format, pels agents 
econòmics, socials i educatius, i el Servei d’Empresa I Emprenedoria i el Servei d’Educació de 
l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 

 
28. Col·laborar amb la Mostra de Projectes Emprenedors de FP de Catalunya organitzada pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat aportant projectes guanyadors dels Premis Nous 
professionals. 
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Resultats Assolits 
 

1- Millorar el 
funcionament intern i 
projecció externa del 
Consell 

Nombre de reunions del Grup Estable 4 

 Assistència a les reunions del Grup Estable 12  
 Nombre de reunions de la Comissió Permanent 3 
 Assistents a les reunions de la Comissió Permanent 34 
 Nombre d’assistents al Plenari 41 
 Nombre de posts pàgina de Facebook Consell FP 253 
 Nombre de posts pàgina de Facebook  Tutoria Acompan. 204 
 Nombre de seguidors del Facebook Consell FP 301 
 Nombre de seguidors del Facebook Tutoria Acompanyam 122 
 Nombre de posts  Instagram 112 
 Nombre de seguidors de l’Instagram  184 
 Nombre de butlletins  electrònic 4 
2- Treballar en xarxa en 
el marc institucional 
català de l’FP 

Nombre de reunions del Fòrum de ciutats amb Consell de 
la Formació Professional de Catalunya 

4 

 Ajuntaments membres del Fòrum de ciutats amb Consells 
de la Formació Professional de Catalunya 

11 Ajuntaments 

3- Adequar l’FP a les 
necessitats del sistema 
productiu 

Reunions dels grups de treball de l’estudi  ’”Adequació de 
l’oferta formativa de’FP a les necessitats del sistema 
productiu a Terrassa”  

5 

 Agents participants a les reunions de  la fase  qualitativa 
de l’estudi 

21 agents 

5- Promoure la mobilitat 
internacional 

Alumnat beneficiari de beques de l’Ajuntament per a 
estades a l’estranger 

16 beques 

 Nombre de reunions del Grup de treball de mobilitat 
internacional 

1 

6- Fomentar la 
continuïtat formativa i la 
inserció sociolaboral del 
jovent 

Activitats de la Tutoria d’acompanyament en les 
transicions adolescents amb alumnat a l’institut 

2 activitats a cada grup 
classe dels 6 instituts  

 Alumnat participant a les activitats de l’institut 2017-18 447 
 Joves en seguiment a la Tutoria d’acompanyament, 

promoció 2016-17 
445 

 Tutors d’acompanyament municipals 13 
 Instituts participants de la Tutoria d’Acompanyament 6 
 Alumnat assistent a les jornades “I després, què? 880+523 
 Centres educatius assistents a les jornades “I després, 

què?” 
15+13 

 Ponents a les jornades “I després, què?” 68+36 
 Sessions informatives jornades “I desprès què) 48+23 
 Xerrades impartides a les jornades “I després, què?” 12+7 
 Alumnat dels dos plans de transició al treball (PTT) 32 
 Centres educatius de “La maleta de les famílies” 4 
 Xerrades Orienta’t en família 4 
 Assistents xerrades orienta’t en família 139 
 Tallers amb famílies del projecte “La maleta de les 

famílies” 
4 

 Assistents all tallers amb famílies  31 
 Tutories del projecte “La maleta de les famílies” 16 
7- Facilitar l’orientació al 
llarg de la vida 

Serveis municipals implicats  9 

 Centres educatius implicats (públics+privats) 10+13 
 Entitats implicades 12 
 Numero de sessions del grup de treball municipal 

Terrassa Orienta 
2 
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8- Promocionar i 
difondre la formació 
professional 

Material  de difusió edició maig  i desembre 8000 llibrets en cada 
edició 

 Assistents a la jornada “A Terrassa, parlem de la 
Formació Professional” 

153 

 Ponents a la jornada “A Terrassa, parlem de la Formació 
Professional” 

10 

 Resums executius presentats als Premis Nous 
Professionals 

116 

 Projectes presentats  91 
 Centres formatius presentats als Premis Nous 

Professionals 
26 

 Finalistes als Premis Nous Professionals 23 
 Projectes  premiats als Premis Nous Professionals 11 

 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
És un consell molt participatiu , viu, espai de debat i de contínua  formulació de preocupacions i  reptes que 
s’intenten abordar des d’un treball col·laboratiu entre diferents agents socials,educatius i econòmics. Es fan 
actuacions anuals ja molt consolidades al llarg de 17 anys de vida d’aquest consell i alhora innovant i 
responent a les necessitats que es van detectant.   
 
 
TEMES PRIORITARIS 2018 
 

• Una de les prioritats ha estat l’estudi “adequació de l’oferta formativa a les necessitats del sistema 
productiu a Terrassa” encarregat a la Fundació BCN Formació Professional que ha estat finalitzat 
amb la participació dels agents educatius, socials i econòmics així com del Servei d’Estudis i  
Observatori de la Ciutat de Terrassa .  L’estudi inclou un anàlisi de l’oferta formativa, anàlisi del teixit 
productiu i  mercat laboral  i conclusions sobre l’encaix entre formació i ocupació per sectors 
professionals.  

 
• Una altra prioritat ha estat  el mapeig de punts d’orientació al llarg de la vida que està finalitzat amb 

la identificació de 50 recursos de 9 serveis municipals, 4 d'altres administracions publiques, 12 
entitats i 23 centres educatius. S'han realitzat dues trobades de la xarxa d'orientadors/es Terrassa 
Orienta i s’han posat les bases per la creació d'un grup de treball per consensuar criteris i definició 
d'orientació "Acord Terrassa Orienta".També s’ha realitzat un curs de formació “visions i recursos 
d’orientació al llarg de la vida des d’una ciutat orientadora” amb el finançament de la Diputació de 
Barcelona amb la participació de tècnics municipals.  

 
NOVETATS 2018 
 

- Butlletí digital per difondre les activitats del Consell.  
 
- Campanya de promoció de les vocacions industrials en el marc del Pacte per la reindustrialització 

del Vallès Occidental. 
 

- Col·laboració amb Foment pel nou portal web Portal d’Ocupabilitat i Formació a Terrassa,   
treballterrassa.cat portal  que gestiona les pràctiques d'empresa dels alumnes de formació 
professional, un espai d’interrelació entre els centres formatius (tutors i alumnes) i empreses. 
L'objectiu final és buscar l'empresa o l'alumnat idoni per fer conveni d'FCT o buscar feina. 
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ACTUACIONS QUE HAN CONTINUAT QUE ES VALORA  QUE CAL  MANTENIR 
 
      -     16a jornada “A Terrassa parlem de la formació professional” El 6 de setembre, a la sala d’actes del 

Vapor Universitari de Terrassa es va fer la setzena edició de la Jornada “A Terrassa, parlem de la 
Formació Professional”, que va tenir com a eixos centrals dels debats els següents temes: 

� Posar en valor l’orientació educativa i laboral al llarg de la vida. Els agents del 
Consell coincideixen amb el repte de contribuir a la millora de l’orientació identificant 
un mapa de punts d’orientació i facilitant la coordinació i intercanvi entre orientadors 
i orientadores.  

 
� Conèixer les metodologies d’orientació i debatre-les des de diferents angles, i així 

contribuir a la reflexió i al debat col·lectiu sobre quin tipus d’orientació volem que es 
faci per acabar esdevenint una veritable ciutat orientadora.  

 
� Conèixer experiències per fomentar les vocacions industrials, ja que és un dels 

àmbits en que es detecten oficis amb alta demanda empresarial i per als quals hi ha 
menor demanda per part de l’alumnat i un clar biaix de gènere. 
 

- 13a edició dels Premis Nous professionals. 
- Difusió de l’oferta formativa. 
- Tutoria d’acompanyament. 
- Pla de Transició al Treball. 
- Maleta de les famílies. 
- Beques de pràctiques a l’estranger. 
- Participació al Fòrum de Ciutats amb Consells de Formació Professional:El 18 d’abril  es realitza 

l’acte de signatura del conveni del Fòrum de ciutats amb Consell FP, a Mataró i amb la presencia de 
tots els alcaldes i/o regidors i regidores  que tenen la presidència de cada Consell local. Es 
regularitza l’adhesió al Fòrum dels últims  Consells FP afegits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
Impacte de gènere segons les nostres actuacions lli gades a les 8 línees de treball del Consell de la 
Formació  Professional de Terrassa. 
 
L1. Millorar el funcionament intern i la projecció externa del Consell de la Formació Professional de Terrassa 
L2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional 
 
Aquestes dues línies de treball són organitzatives, més que d'actuació directa amb la ciutadania i per tant, 
no incideix tant en el gènere. No ens hem fixat mai si hi havia paritat de gènere en l'assistència a reunions 
per part de les institucions que participen en el Consell de l'FP. Assisteixen homes i dones representant 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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diferents entitats. És cert que molts càrrecs directius i de representació han recaigut més en homes que en 
dones, però es detecten canvis i relleus generacionals que fan que hi hagi molta més paritat que fa uns 
anys. 
 
L3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu 
 
Aquest estudi sí que ha tingut en compte la desigualtat per raó de gènere, ja que inclourà el sexe com a 
indicador així com altres variables estructurals com edat, procedència, situació socioeconòmica, etc. El 
mercat laboral sí que és desigual quant a gènere pel que fa a certes professions 
feminitzades/masculinitzades i l'oferta formativa també. 
 
L4. Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual 
 
Les empreses que cerquen alumnat d'FP de pràctiques no especifiquen si volen homes o dones. Si ho 
fessin, detectaríem una discriminació de gènere i reconduiríem la situació precisament per lluitar-hi, però no 
es dóna el cas. 
 
L5. Promoció de la mobilitat internacional dels actors de la formació professional 
 
No hem analitzat especialment si hi havia més homes o més dones com a beneficiaris de les beques de 
mobilitat internacional, ja que des de fa anys que hi participen ambdós sense desigualtat, en nombres 
generals. 
 
L6. Foment de la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent 
 
Aquests programes sí que incideixen en les condicions de vida d'homes i dones. 
 
L7. Facilitar l'orientació al llarg i ample de la vida 
 
Els serveis d'orientació atenen a homes i dones, però de moment des d'aquesta actuació no coneixem les 
dades desagregades per sexe, ja que el projecte està en una fase inicial. En un futur es podria analitzar la 
incidència del gènere en l'ús d'aquests serveis si es detecta com a important, però de moment no s'ha 
arribat en aquest nivell de compartir aquesta informació. A les reunions d'aquests projectes sí que 
assisteixen més tècniques dones que tècnics homes, ja que les professions socials i educatives solen estar 
més feminitzades. 
 
L8. Promocionar i difondre la formació professional 
 
A la jornada assisteixen tant homes i dones tècnics de l'Administració, professorat, empreses i institucions i 
no hem analitzat mai la incidència de gènere, ja que és força equitatiu i no rellevant. 
Els programes dirigits a l'alumnat com ara els Premis Nous Professionals sí que incideixen directament en la 
ciutadania, i s'han pogut recollir dades per gènere. 
 

Resultats Assolits 
 
Dades desagregades per sexe d’algunes actuacions 20 18: 
 
Linia de 
treball 

actuació indicadors total homes dones Homes 
(%) 

Dones 
(%) 

L5. promoció 
de la mobilitat 
internacional 

11. Beques mobilitat 
Erasmus+ 

Alumnat beneficiari 15 6 9 40% 60% 

L6.continuitat 
formativa i ISL 
jovent 

13. Tutoria 
d’acompanyament 

Alumnat participant 446 232 214 52% 48% 

participants 228 126 102 55% 45% 
Pers.guanyadores 43 25 18 58% 42% 
Membres jurat 14 5 9 36% 64% 

L8. 
promocionar i 
difondre FP 

27.Premis nous 
professionals 

Membres com 
avaluadores 

15 6 9 40% 60% 
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Dades desagregades per sexe i famílies professional s d’alumnat de FP inicial (2018-2019) 
 
Família professional CFGM/CFGS total homes dones Homes 

(%) 
Dones 
(%) 

Imatge personal 312 28 284 9% 91% 
Serveis socioculturals i a la comunitat 445 80 365 18% 82% 
sanitat 396 86 310 22% 78% 
Tèxtil, confecció i pell 86 27 59 31% 69% 
Administració i gestió 296 127 169 43% 57% 
Fabricació mecànica 47 47 0 100% 0 
Electricitat i electrònica 204 200 4 98% 2% 
Informàtica 491 459 32 93% 7% 
Instal.lacions i manteniment 217 200 17 92% 8% 
Activitat físiques i esportives 157 130 27 83% 17% 
 
Família professional PFI * total homes dones Homes 

(%) 
Dones 
(%) 

Transport i mateniment de vehicles 10 10 0 100% 0 
Hoteleria i turisme 16 8 8 50% 50% 
Arts gràfiques 16 9 7 56% 44% 
Comerç i marqueting 16 12 4 75% 25% 
Tèxtil, confecció i pell 12 6 6 50% 50% 
Administració i gestió 17 9 8 53% 47% 
Fusta, moble i suro 15 15 0 100% 0 
Imatge personal 19 3 16 82% 18% 
*excepte els 4 PFI per NEE de l’Heura 

 
Dades desagregades per sexe de la formació ocupacio nal (dades SOC 2016) 
 
Programes formació  Homes 

(%) 
Dones 
(%) 

Programes de FP per a l’ocupació 55% 45% 
Accions formatives programa Treball i formació 62% 38% 
Accions formatives Garantia juvenil 73% 27% 
Accions formatives programa SIOA 37% 63% 
 
Dades desagregades per sexe de la formació contínua  (consorci 2018) 
 Homes 

(%) 
Dones 
(%) 

Persones residents a Terrassa beneficiaries 31% 69% 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Valoració de l’impacte de gènere en les nostres act uacions:  
 
- Les beques de mobilitat reflecteixen força paritat. 
 
- El projecte Tutoria d'acompanyament atén la totalitat d'alumnat de la generació que fa 16 anys , que 

majoritàriament han acabat el 4t d'ESO. Per tant atenem l'alumnat que hi hagi sigui quin sigui el seu 
sexe. Ara bé sí que hi ha diferències de gènere quant a taxa d'acreditació de l'ESO, continuïtat 
formativa, etc. 

 
- Els premis nous professionals reflecteixen també força paritat quant a participació d'alumnat. És cert 

però que treballen més dones que homes en les institucions que avaluen i són membres del jurat, 
però tampoc és una gran diferència. 
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Valoració de les diferències de gènere en general a  la FP:  
 
Per primera vegada hem aconseguit recollir a l’Informe anual 2018 del Consell de l’FP les estadístiques 
dels 3 subsistemes de l’FP. Fins ara només en recollíem les dels cicles formatius, però en aquest informe 
hem afegit també les dades del  SOC i Consorci de Formació Contínua de Catalunya: 
 
- La formació inicial (dades Departament Educació curs 2016-2017): clarament hi ha famílies 

professionals molt feminitzades (imatge personal, serveis socioculturals i a la comunitat, sanitat, tèxtil, 
administració i gestió) i famílies molt masculinitzades (fabricació mecànica, electricitat i electrònica, 
informàtica, instal·lacions i manteniment i activitats físico-esportives). 

 
- La formació ocupacional (dades del Servei d’Ocupació de Catalunya del 2016): predominen els 

homes a certs programes (programes FP per ocupació, accions formatives programa treball i , accions 
formatives Garantia juvenil) excepte en les accions formatives del programa SIOA.  

 
- La formació contínua (dades Consorci Formació Contínua 2018): més dones que homes.  
 
 
Conclusió :  
 
Aquest any 2018 s’ha impulsat una sola actuació específicament adreçada a revertir la situació de 
desigualtat de gènere en la tria d’estudis de FP. En el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès 
Occidental diferents agents coordinats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental hem començat a 
elaborar un catàleg d’ocupacions per tal de fomentar les vocacions industrials en què s’observa un clar 
biaix de gènere. Aquest catàleg consisteix en un material divulgatiu amb perspectiva de gènere. 
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1- Millorar el 
funcionament intern i 
projecció externa del 
Consell 

Nombre de reunions del Grup Estable 4 

 Assistència a les reunions del Grup Estable 12  
 Nombre de reunions de la Comissió Permanent 3 
 Assistents a les reunions de la Comissió Permanent 34 
 Nombre d’assistents al Plenari 41 
 Nombre de posts pàgina de Facebook Consell FP 253 
 Nombre de posts pàgina de Facebook  Tutoria Acompan. 204 
 Nombre de seguidors del Facebook Consell FP 301 
 Nombre de seguidors del Facebook Tutoria Acompanyam 122 
 Nombre de posts  Instagram 112 
 Nombre de seguidors de l’Instagram  184 
 Nombre de butlletins  electrònic 4 
2- Treballar en xarxa en 
el marc institucional 
català de l’FP 

Nombre de reunions del Fòrum de ciutats amb Consell de 
la Formació Professional de Catalunya 

4 

 Ajuntaments membres del Fòrum de ciutats amb Consells 
de la Formació Professional de Catalunya 

11 Ajuntaments 

3- Adequar l’FP a les 
necessitats del sistema 
productiu 

Reunions dels grups de treball de l’estudi  ’”Adequació de 
l’oferta formativa de’FP a les necessitats del sistema 
productiu a Terrassa”  

5 

 Agents participants a les reunions de  la fase  qualitativa 
de l’estudi 

21 agents 

5- Promoure la mobilitat 
internacional 

Alumnat beneficiari de beques de l’Ajuntament per a 
estades a l’estranger 

16 beques 

 Nombre de reunions del Grup de treball de mobilitat 
internacional 

1 

6- Fomentar la 
continuïtat formativa i la 
inserció sociolaboral del 
jovent 

Activitats de la Tutoria d’acompanyament en les 
transicions adolescents amb alumnat a l’institut 

2 activitats a cada grup 
classe dels 6 instituts  

 Alumnat participant a les activitats de l’institut 2017-18 447 
 Joves en seguiment a la Tutoria d’acompanyament, 

promoció 2016-17 
445 

 Tutors d’acompanyament municipals 13 
 Instituts participants de la Tutoria d’Acompanyament 6 
 Alumnat assistent a les jornades “I després, què? 880+523 
 Centres educatius assistents a les jornades “I després, 

què?” 
15+13 

 Ponents a les jornades “I després, què?” 68+36 
 Sessions informatives jornades “I desprès què) 48+23 
 Xerrades impartides a les jornades “I després, què?” 12+7 
 Alumnat dels dos plans de transició al treball (PTT) 32 
 Centres educatius de “La maleta de les famílies” 4 
 Xerrades Orienta’t en família 4 
 Assistents xerrades orienta’t en família 139 
 Tallers amb famílies del projecte “La maleta de les 

famílies” 
4 

 Assistents all tallers amb famílies  31 
 Tutories del projecte “La maleta de les famílies” 16 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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7- Facilitar l’orientació al 
llarg de la vida 

Serveis municipals implicats  9 

 Centres educatius implicats (públics+privats) 10+13 
 Entitats implicades 12 
 Numero de sessions del grup de treball municipal 

Terrassa Orienta 
2 

8- Promocionar i 
difondre la formació 
professional 

Material  de difusió edició maig  i desembre 8000 llibrets en cada 
edició 

 Assistents a la jornada “A Terrassa, parlem de la 
Formació Professional” 

153 

 Ponents a la jornada “A Terrassa, parlem de la Formació 
Professional” 

10 

 Resums executius presentats als Premis Nous 
Professionals 

116 

 Projectes presentats  91 
 Centres formatius presentats als Premis Nous 

Professionals 
26 

 Finalistes als Premis Nous Professionals 23 
 Projectes  premiats als Premis Nous Professionals 11 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 252.633,00 €                  180.751,63 €                       71,55%
Béns corrents i serveis 21.180,00 €                    24.442,32 €                         115,40%
Transfrències corrents 6.100,00 €                      5.600,00 €                           91,80%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 279.913,00 €                  210.793,95 €                       75,31%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 30.000,00 €                    44.907,00 €                         149,69%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 30.000,00 €                    44.907,00 €                         149,69%

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Promoció i Innovació Educativa 

 

CODI PROGRAMA 32003 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

 
Compromís 36 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Impulsar, planificar i desenvolupar projectes que condueixin a l’èxit escolar i a la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat (projectes escolars i comunitaris). 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 
 

Centres educatius, alumnat de 0 a 18 anys i 
agents educatius de la ciutat (entitats, 
associacions, AMPA..) 

 
Objectius anuals 
 
L’educació com a gran pilar d’equitat social i vehicle per a la igualtat d’oportunitats 
 
� Accions per una millor educació com a garantia de progrés i d’igualtat d’oportunitats 

o Contribuir a l’èxit escolar optimitzant l’oferta d’activitats. 
� Aprofundir en els nivells de corresponsabilitat i treball conjunt amb l’entorn i fomentar la 

participació de la comunitat educativa del municipi. 
o Establir un programa de cohesió social, consolidant el treball amb les escoles i 

l’entorn amb especial atenció a la participació de les famílies. 
o Avançar cap al binomi Ciutat-Educadora 

 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 
 

Programes per a la igualtat d’oportunitats:  
 

 
� Guia d’Activitats i Serveis Educatius   
 

La Guia ofereix un ampli ventall d’activitats, propostes i serveis de diverses temàtiques per millorar i 

enriquir el desenvolupament del currículum. És una eina que s’ajusta a les necessitats del 

professorat amb alumnat de 0 a 18 anys. 

Pretén contribuir a l’èxit escolar, generant oportunitats per a a la igualtat de tots els nens i nenes, 

millorant cada any la qualitat educativa de les activitats, amb una perspectiva de sostenibilitat i de 

consolidació de futur.   

 

� Guia d’Activitats per a Mares i Pares   
 

És una proposta d’activitats que pretén ser una eina de creixement personal i de promoció de les 

habilitats educatives en relació amb el nostre entorn més immediat: la família.  

Proporciona un espai de debat i de reflexió sobre l’educació dels nens i les nenes, on es pot 

exposar els dubtes i ser recolzats per altres famílies. Facilita bones pràctiques per la millora de les 

habilitats educatives en relació a la família. 

 

� Xarxa d’Entitats TerrassaEduca           
   

L’Ajuntament de Terrassa crea aquesta xarxa amb la voluntat de coordinar les entitats ciutadanes 

que ofereixen activitats pedagògiques per contribuir a l’educació integral dels nens i joves.  

Desenvolupar el concepte de Ciutat Educadora per fer visible el compromís i el recolzament dels 

agents ciutadans.  

Potenciar el coneixement mutu el treball entre els centres educatius i les entitats ciutadanes i donar 

a conèixer llurs equipaments i serveis.    

 

� Aprenentatge i Servei –ApS-  
 

Aquests projectes educatius combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol 

projecte ben articulat en què les persones participants es formen tot treballant sobre necessitats 

reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

Iniciar a les entitats en aquest procés i acompanyar-les en el camí d’elaborar les seves pròpies 

propostes. Incorporar noves propostes d’ApS a l’oferta anual. 

Promocionar a través de les Jornades d’ApS les experiències que s’estan realitzant i visibilitzar el 

treball de molts centres educatius i d’entitats de la ciutat. 

Consolidar la Taula Local d’Impuls a l’ApS amb la incorporació del Servei de Qualitat Democràtica, 

entitats i centres educatius. 
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�  Projecte EME. Emprendre a la Meva Escola  
 

Projecte per fomentar la cultura emprenedora entre l’alumnat de primària. Afavoreix l’adquisició de 

les capacitats i les habilitats emprenedores dels alumnes de cicle superior de primària. Es treballen 

competències, coneixements, destreses i actituds emprenedores que els seran útils davant de 

qualsevol repte professional i personal. 

 

�  Manteniment i millora dels convenis  
 

Convenis amb tots els centres d’educació infantil i primària, secundària i escoles bressol públiques 

per afavorir la igualtat d’oportunitats dels nostres alumnes.  

 

� Convocatòria de beques i projectes educatius  
 

Convocatòria anual de l’Ajuntament de Terrassa (Servei d’Educació) per atorgar 37 beques d’estudi 

adreçades als estudiants de la ciutat (22 d’ESO i 15 de Batxillerat) 

Convocatòria anual de l’Ajuntament de Terrassa (Servei d’Educació) per premiar l’elaboració de 

Projectes Educatius que es puguin disposar per a l’ús dels centres educatius en particular i per la 

ciutadania en general, mitjançant la seva incorporació al Portal Educatiu. 

 

� Xarxes Innovació EN_21  
 

Coordinació de la Xarxa Obac-La Mola amb 11 centres de Terrassa, Vacarisses, Rellinars i Matadepera. 

Acompanyament als centres que estan enfocats en el marc d’escola avançada. Trobades bimensuals 

amb dinàmiques per anar avançant en aquest camí d’innovació educativa. 

 
 

 
Resultats Assolits 
 
El nombre de serveis-participació a les activitats de la Guia ha augmentat un xic, ja que en els darrers 
cursos havíem anat una mica a la baixa degut a la  dificultat dels centres a realitzar sortides i tallers amb 
costos pel centre. 
 
El nombre de mares i pares que han assistit a les xerrades i/o tallers ha estat  inferior que l’any passat. 
Així com també ha disminuït una mica el nombre total d’AMPA participants.  Cal estudiar altres formes de 
difusió i assegurar que la informació arriba al centre i a les juntes d’AMPA.  S’ha mantingut el nombre 
d’entitats i serveis municipals que promouen activitats adreçades a les famílies. Enguany hem comptat 
amb la col·laboració de la Diputació pel que fa al desenvolupament de tres tallers.   
 
El nombre d’entitats membres de la Xarxa es consolida  

Entitats  38 
Consorcis / consells   5 

Empreses  20 
Serveis públics  13 

Serveis Municipals   25 

TOTAL 101 
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Així mateix també ha augmentat el nombre d’entitats assistents a la Jornada d’Inici de Curs. Els plenaris han 
tingut un nombre similar d’assistents (al voltant de 30 persones). Les dinàmiques utilitzades van estar molt 
ben valorades.  Participació activa de totes les persones assistents. 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
De la Guia d’Activitats i Serveis Educatius. La valoració que en fem és bona. Es va consolidant la 
corresponsabilitat amb les entitats del territori. L’aplicatiu per la inscripció a les activitats també manté el 
grau de satisfacció dels tutors esperat. 
 
De la Guia d’Activitats per a mares i pares: La valoració que en fem és bona. Es va consolidant també la 
corresponsabilitat amb les entitats del territori, també la participació de les famílies a les xerrades i tallers. 
Enguany hem enfortit la col·laboració amb la FAPAC.   
 
De la Xarxa d’Entitats TerrassaEduca: La valoració que en fem de la corresponsabilitat de la Xarxa és bona, 
sobretot pel que fa a la participació en els diferents actes (junta coordinadora, plenaris, jornades i acte inici 
curs).  Pel que fa a la participació dels tècnics municipals dels diferents serveis membres, aquesta no és 
gens bona. Caldrà veure com fidelitzem i els fem corresponsables. 
 
S’ha anat consolidant la Taula Local d’Impuls a l’ApS. Amb reunions periòdiques amb el Servei Educatiu de 
la Generalitat, la Taula d’Entitats pel Voluntariat, i la representant del Centre Promotor. Enguany també 
s’han incorporat centres educatius, entitats i servei de Qualitat Democràtica.  
 
El projecte d’Emprendre a la meva escola, coordinat per la Diputació de Barcelona i desenvolupat a la ciutat 
pel Servei d’Economia Social i el Servei d’Educació,  va incorporar a setembre del 2016 una nova escola. El 
projecte està força consolidat pel que al desenvolupament i les diferents accions que es porten a terme. 
Està molt ben valorat per les escoles implicades i la comunitat educativa respectiva. Els pares i mares són 
un punt fort del projecte. Aquest 2018 s’ha incorporat una nova escola al Projecte. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
Les actuacions del servei de promoció i innovació educativa van adreçades a l’alumnat escolaritzat, el 
pressupost de les activitats es fa en funció de temes i competències. 
El nombre de nenes i de nens a qui s’adreça les activitats de la Guia, és el nombre de nenes i nens 
escolaritzats als diferents grups-classe que s’inscriuen a les activitats. 
 
No hem de fer un reforç positiu per garantir la participació per un igual de nens i de nenes, ja que les 
activitats que oferim estan dins l’horari lectiu i els usuaris i usuàries de la Guia, són la totalitat de l’alumnat 
escolaritzat a la nostra ciutat. 
 
 
 
Resultats Assolits 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Guia d’Activitats i Serveis Educatius            20 18-19     ( Dades del desembre’18 )                                                                          

Infantil                           18 

Primària                        54 

Secundària                   26 

Nombre d’escoles usuàries de la Guia d’Activitats 

Educació especial          5 

Nombre d’activitats de la Guia 378 

Nombre d’activitats Noves 70 

Nombre d’activitats d’ApS 19 

Nombre de serveis de les activitats promogudes pel servei d’educació 63.108 

Nombre d’assistents a la Jornada d’Inici de Curs al Parc Audiovisual 150 

 
 

Guia d’Activitats per a Mares i Pares               2018                (dades participació gener- abril’18)                                                                       

Nombre total d’activitats     63 

Nombre d’activtats noves  25 

Nombre d’activitats en família 16 

 

Activitats coordinades pel Servei d’educació 23 

Nombre d’assistents a les activitats pròpies del servei d’educació    334 

Nombre d’AMPA participants a les activitats del servei d’educació 62 

Entitats                       14 Nombre d’entitats i serveis municipals que promouen activitats 

Serveis mpals             13 

Nombre d’AMPA assistents a la presentació de la Guia No s’ha realitzat 

 

 

Xarxa d’Entitats TerrassaEduca                                                                                                                      

Activitats de la Guia promogudes pel Servei d’Educació 56 

Activitats de la Guia promogudes per entitats o associacions 144 

Activitats de la Guia promogudes per serveis municipals 172 

Juny                              33 Nombre d’assistents als plenaris de la Xarxa (juny i desembre) CC Francesc Macià  

Desembre                    38 

Nombre d’entitats i serveis municipals adherits a la Xarxa TerrassaEDUCA 101 

Nombre d’entitats promotores d’Aprenentatge i Servei –ApS- 17 

 

Aprenentatge i Servei –ApS- 

Entitats promotores d’ApS                17 

Nombre d’activitats d’ApS a la Guia 19  

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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(3 de noves) 

Entitats       7 

Serveis mpals       8 

Nombre assistents a la 8a Jornada d’ApS (CC President Macià) 

Centres educatius     18 

Nombre d’assessoraments a centres 2 

Nombre de reunions de la Taula Local 4 

 

Projecte Emprenedoria 

Nombre d’escoles participants                4 

Nombre de cooperatives escolars 8 

Nombre d’entitats o serveis implicats 5 

 

Convenis per la igualtat d’oportunitats 

Terrassa                 31          Nombre convenis escoles infantil i primària públiques 

Rodalies                       2 

Nombre convenis amb instituts 12 

Nombre convenis escoles bressol públiques 14 

 

Convocatòria projectes educatius  i beques 

Nombre de beques d’ESO 22              

Nombre de beques de Batxillerat 17 

Nombre de projectes educatius presentats 2 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 186.139,00 €                  166.825,75 €                       89,62%
Béns corrents i serveis 314.761,93 €                  219.217,50 €                       69,65%
Transfrències corrents 189.307,07 €                  176.807,07 €                       93,40%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 690.208,00 €                  562.850,32 €                       81,55%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 52.770,00 €                    18.188,29 €                         34,47%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 52.770,00 €                    18.188,29 €                         34,47%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Manteniment i Projectes d’obres dels edificis educatius 
Serveis als equipaments cogestionats CEIP 
Serveis als equipaments cogestionats CFA 

 

CODI PROGRAMA 32004 
32303 
32401 

ANY 
ANY 
ANY 

2018 
2018 
2018  

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 

 
Compromís 37 i 38 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Actuacions necessàries per oferir equipaments escolars de qualitat garantint la conservació, manteniment 
i vigilància d’acord a competències atorgades per llei. Actuacions per assegurar la preservació al llarg del 
temps de les prestacions inicials dels equipaments i allargar la seva vida útil, així com garantir 
l’acompliment de la normativa de seguretat industrial. Disposar dels mitjans personals i materials 
necessaris per dur a terme aquestes actuacions: transports, maquinària i eines de compra i lloguer, 
despeses derivades del manteniment del taller de la brigada, cost del personal de brigada etc. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
COMPETÈNCIA PRÒPIA 
 
- Estatut d’Autonomia de Catalunya: Art. 84 
(competències locals). 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local (incloses les modificacions de la 
“Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local”): Art. 25 lletra n 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya: Art. 63.3 i Art. 71 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación: Disposició addicional quinzena, punts 2, 
6 i 7. 
- Pacte Nacional per a l’Educació: 20 de març de 
2006: epígraf IV lletra c. 
- LLEI: 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: Art. 159 
punt 3 lletra d, Art. 164 i Art. 165 
- DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius: Art. 53 i 54. 

Usuaris dels equipaments educatius: alumnat, 
docents, AMPA i comunitat educativa en general 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - X 
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- Cobertura i gestió de les assegurances d'ICF 
Equipaments, S.A.U. 
- PROTOCOL d’actuacions entre el Departament 
d’Educació i Universitats de la Generalitat de 
Catalunya i les entitats municipalistes, per a la 
posada en marxa, la conservació i el manteniment 
dels nous Col·legis d’Educació Infantil i Primària. 
 
 
Objectius anuals 
 
D’acord als compromisos 37 i 38 del Pla de Mandat de Terrassa 2015-2019, els objectius són: 
 

� Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius de qualitat a la ciutat, mantenint el 
compromís de millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens 
proposem garantir les millors condicions en el desenvolupament de la tasca educativa i el seu 
paper comunitari en la nostra societat. 

� Vetllarem per la construcció dels centres educatius pendents, com ara l’escola Sala i Badrinas i els 
instituts de Can Roca i Les Aimerigues. 

 
Actuacions realitzades 
 
� Manteniment de la transparència i rendició de comptes als centres. Memòria de serveis general i per 

centre amb el recull dels indicadors més significatius. 
 
� Control de consums: històrics i evolució de ratis de consum generals dels servei i per centre per 

determinar/perseguir funcionaments no eficients.  
 
� Actuacions diverses tant en l’àmbit del manteniment com de reforma, ampliació i millora (RAM) a gran 

part del parc d’edificis gestionat. 
 
� Actuacions substitutives i aplicació de criteris d’eficiència energètica en l’àmbit de les instal·lacions 

tèrmiques: substitució de calderes antigues a tres escoles 
 
� Continuïtat del pla de pintura integral dels centres educatius cada deu anys, que aquest any ha 

comportat la pintura integral de tres escoles i la pintura no integral però sí generalitzada en una escola 
més. 

 
� Informes i gestions en l’àmbit dels recursos humans per tal d’assegurar la cobertura del personal 

necessari per a la prestació del servei. 
 
� Seguiment de les obres dels nous instituts Can Roca i Les Aimerigues, i coordinació i interlocució entre 

el Departament d’Ensenyament i la gestió municipal. Contractació de les escomeses d’aigua i telefonia 
de l’edifici definitiu de l’INS Can Roca i reparació de l’accés a l’edifici. Escomeses d’aigua i 
contraincendis de l’edifici definitiu de l’INS Les Aimerigues, nou hidrant a la via pública per donar-hi 
servei, i projecte d’urbanització del perímetre limítrof amb la via pública.. 

 
� Gestions diverses amb la Diputació de Barcelona per a la contractació, mitjançant ajut de recurs tècnic, 

de diferents projectes, estudis i diagnosis, i per la subvenció dues obres d’envergadura (reforma 
instal·lació baixa tensió de l’Escola La Llar i substitució de calderes a quatre centres educatius). 

 
� PR: Definició i implementació del projecte de patis oberts: obertura a la ciutadania, del 3 de juliol al 31 

d’octubre, dels patis de set centres educatius durant 2 hores tres tardes entre setmana i 4 hores les 
tardes de dissabte i diumenge. 

 
� Renovació dels ordinadors municipals a disposició dels oficials de serveis generals: s’han renovat set 

ordinadors dels aproximadament trenta disponibles 
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� Desplegament primera fase de projecte telegestió dels sistemes de calefacció per incrementar el confort 
tèrmic de l’alumnat i l’eficiència energètica. Projecte dissenyat d’acord a norma UNE 178108 que 
contempla instal·lació de node IoT que transformarà les escoles en edificis intel·ligents capaços de 
recollir informació diversa a partir de sensors i abocar-la a les plataformes de gestió i anàlisi d'aquesta. 

 
� Més d'un terç del sistema d'alarmes adequat a darrer canvi normatiu 
 
Resultats Assolits 
 
• Reconeixement del GMAO del servei com a bona pràctica per la Fundació Carles Pi i Sunyer. 
 
• En data 15/03/2019, l’execució del 87% de les ordres de treball generades l’exercici 2018 d’acord al 

programa de manteniment preventiu i normatiu que satisfà la legalitat vigent, i ordres de treball derivades 
de peticions dels centres. Les ordres de treball restants estan anul·lades (10%), majoritàriament (99%) 
per caducitat; i pendent (3%). La distribució per tipus de treball d’aquestes OT va ser: 38% normatiu, 
39% preventiu, 23%correctiu. 

 
• En data 15/03/2019, la situació dels avisos rebuts per part dels centres docents al llarg de l’any 2018 era 

de 95% tancats i amb el treball realitzat, 4% en curs o pendents, i la resta, 1% anul·lats per diversa 
casuística (manca de viabilitat, no pertinença a la competència municipal, errors i duplicitats). 

 
• Cada oficial de serveis i conserge a les escoles d’infantil i primària (32 edificis) disposa d’un ordinador 

corporatiu a excepció de tres escoles, on s’ha decidit no disposar-ne cap perquè l’oficial del serveis 
generals, per diversos motius, treballa millor amb un ordinador del centre. D’altra banda, s’ha iniciat un 
programa de renovació d’aquests equips, que s’ha vist aturat per un problema tècnic. Malgrat això, s’han 
canviat set dels equips disposats. 

 
• En el cas del consum de gas (kW) s’ha incrementat lleugerament en relació a l’any anterior (5%), i en el 

cas del consum elèctric (kW) s’ha reduït (3%). 
 
• PR patis oberts: s’ha aconseguit obrir un pati per districte, tal com establia la proposta de resolució, i en 

el cas del districte 1, s’han obert 2 patis. La participació de la ciutadania ha estat considerada un èxit tant 
per les escoles com per les entitats que han prestat el servei i, especialment, en el cas d’escoles amb 
problemàtica d’accessos no autoritzats a les pistes, on aquestes incidències s’han reduït durant el 
període en què els patis s’han obert. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Els objectius fixats per al 2018 pertanyen a una línia de treball clarament continuista respecte a anys 
anteriors en un intent de donar coherència i qualitat al procés iniciat vetllant per donar les màximes 
garanties de disposar dels mitjans i temps necessari per tal que el seu compliment fos viable, i en aquest 
sentit, s’ha aconseguit el que s’esperava. 
 
Cal destacar, en primer lloc, el reconeixement de bona pràctica que ha rebut el servei per la implementació 
del GMAO i, en segon lloc, el resultat del projecte de patis oberts, que ha estat un èxit de participació i 
valorat molt positivament tant per les direccions dels centres implicats com per les entitats encarregades de 
la prestació del servei. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
 
Resultats Assolits 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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(*1) L’Escola Sala i Badrinas creix en serveis a mesura que creix l’escola cada curs. Per als instituts Can Roca i Les Aimerigues ha 

calgut disposar els serveis dels edificis definitius que estan ocupant des de setembre de 2018. 

(*2) La dada correspon als usos de 5 patis, no disposem de dades de dos dels patis. 

PR_Districte 4_ Pati escola Roc Alabern: s’ha obert durant tot l’any però té una consideració a banda per ser un pati que ja fa anys que 

funciona i per tant segueix una dinàmica pròpia. 

 
 

Manteniment i projectes d ’obra dels edificis educatius  

Nom indicador 
 

Xifra indicador 

Nombre total d’OT (serveis efectuats) 27.355 

Nombre total d’avisos (peticions) 6.137 

Nombre d’edificis educatius gestionats i mantinguts 55 

Nombre total de persones usuàries dels edificis educatius 17.948 

Nombre d’edificis nous que cal dotar de serveis 3(*1) 

PR_ nombre de patis oberts a la ciutadania 7 

PR_ nombre d’usos 4.941(*2) 

PR_ nombre de participants 1.133 

INDICADORS DEL PROGRAMA 
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32004 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 514.366,00 €                  558.139,12 €                       108,51%
Béns corrents i serveis 382.560,36 €                  372.937,50 €                       97,48%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions 200.000,00 €                  196.501,18 €                       98,25%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 1.096.926,36 €               1.127.577,80 €                    102,79%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital 50.000,00 €                    50.000,00 €                         100,00%
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 50.000,00 €                    50.000,00 €                         100,00%

 
 
 
32303 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 1.164.764,00 €               1.358.832,35 €                    116,66%
Béns corrents i serveis 3.323.925,00 €               3.065.220,52 €                    92,22%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 4.488.689,00 €               4.424.052,87 €                    98,56%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials 3.700,00 €                      1.843,94 €                           49,84%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 3.700,00 €                      1.843,94 €                           49,84%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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32401 
 
Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 148.962,00 €                  131.027,74 €                       87,96%
Béns corrents i serveis 67.875,00 €                    57.037,25 €                         84,03%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 216.837,00 €                  188.064,99 €                       86,73%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA  Suport i desenvolupament del primer cicle d’educació infantil 
(0-3 anys) 

 

CODI PROGRAMA  32301 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 

 
 
Prioritat  2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 

 
Compromís  36 
 
 
 
Descripció del programa  

 
Objectiu estratègic 2.2: Defensar el model municipal d’Escoles Bressol per reforçar l’educació com a pilar 
d’equitat social, i com a garantia d’un veritable instrument d’igualtat d’oportunitats. 
Mantenir el nivell de qualitat en escolarització dels infants de 0-3 anys  
 
 

Àmbit competencial  Persones destinatàries  
 
 
Competència Delegada  
 
Atendre les demandes d’escolarització i de 
serveis complementaris  referent a les necessitats 
bàsiques dels infants de 0-3 anys i de les seves  
famílies  
 
 
 

Famílies amb infants 0-3 anys  

 
 
 
Objectius anuals  

 
Ens proposem continuar amb 5 línies estratègiques que s’han iniciat aquests darrers anys per tal de 
defensar el model municipal d’Escoles Bressol per reforçar l’educació com a pilar d’equitat social, i com a 
garantia d’un veritable instrument d’igualtat d’oportunitats. 
Per aconseguir-ho ens plantegem actuacions per a cada una de les 5 línies estratègiques: 
 
� Consolidar el nou model organitzatiu i pedagògic de les Escoles Bressol Municipals (EBM) 
� Aprovar el reglament de règim intern de les EBM pel Ple de la Corporació 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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� Xarxa d’atenció a la petita infància 0-6 
� Projectes compartits amb Serveis Socials 
� Formació 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
 
� Consolidar el nou model organitzatiu i pedagògic de  les Escoles Bressol Municipals  
 

• S’ha ofert un servei que s’ajusta a les necessitats de la zona a on està ubicada cada escola bressol 
tenint en compte les característiques socioeconòmiqes de les famílies. 

• Hem pogut oferir  diferents alternatives d’horaris flexibles a les famílies per facilitar la conciliació de 
la vida familiar i professional a totes les escoles i  concretament a Tabalet s’ha ampliat l’horari de 
tarda.  

• S’ha implementat  amb èxit els  serveis complementaris a totes  les escoles bressol per a famílies 
amb infants de 0-3 anys no escolaritzats  

• El projecte d’aula inclusiva El Pi s’ha canviat d’escola i actualment està a Tabalet  i podem verificar 
que hem vetllat  per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El Pi. 

• Es continua  treballant per enfortir el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals 
basat en el respecte a l’infant i l’acompanyament a les famílies. 

• S’han pogut augmenta algunes places de menjador a somriures i la Casona. 
 
 
� Aprovar el Reglament de règim intern de les EBM pel  Ple de la Corporació  
 
Estan redactades i revisades les Normes d'Organització i Funcionament (NOF), pendent d’aprovar en 
espera d’integració del personal d’escoles bressol al nou conveni de l’Ajuntament. 
 
 
� Xarxa d’atenció a la petita infància 0-6  
 
S’ha creat la comissió d’interxarxes amb representació de diferents professionals. La finalitat és vetllar per la 
creació de la Xarxa Petita Infància 0-6 amb la finalitat de crear la Xarxa de Xarxes de la Petita Infància 0-6 
de Terrassa.   
 
S’està fent amb dues persones del Servei  d’escoles bressol el  seguiment de cada districte, per fer el 
recolzar i dinamitzar les xarxes . 
 
Es contempla dos canvis, que la llar d’infants Núria pugui canviar de districte i que el districte 3 es 
converteixi en dos districtes 3. Can Jofresa, Cogullada, Can Palet I Can Palet II i finalment s’ha creat, el 
districte 7  de Can Parellada. Aquest canvis han proporcionat una  activació de la Xarxa del districte 3.  
 
S’ha augmentat en alguns districtes serveis i escoles que assisteixen a les trobades de treballa de Xarxa 0-
6. Es treballen els projectes de cada districte i un comú a tots com a treball transversal. 
 
S’ha tornat a contactar amb Inspecció , per comptar amb els inspectors corresponents i poder tractar temes 
de traspàs d’informació d’un servei a altra . 
 
� Protocols ciutat de Terrassa:  
 
Protocols del que participa  activament  el Servei d’escoles bressol Municipals: 
 

• Protocol d’intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments 
               intrafamiliars a la infància i l’adolescència 

• Protocol de maltractament intrafamiliar, que al novembre 2018 es va presentar el protocol 
oficialment. 

• Protocol de Mutilació genital femenina  
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• Protocol  de dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a Terrassa  
• Protocol de riscos psicosocials dels treballadors i treballadores d’escoles bressol Municipals. 

 
Preparem una formació sobre aquests temes que vagin directament dirigit al personal  d’escoles bressol 
municipals. 
 
 
� Projectes compartits amb Serveis Socials  
 
Continuen satisfactòriament, els projectes compartits amb Serveis Socials a  les escoles bressol. Aquest 
espais es porten a terme amb  treballadors/es d’escola bressol i treballadors/es de serveis socials.  
  
Districte 1: Vallparadís; Tallers amb famílies amb taxa municipal. 
Districte 2:  Soleia ; Acarona’m amb 65 sessions de dimarts i dijous  i sortides a fora de la ciutat amb les 
famílies de l’espai familiar. Somriures;  Espai familiar amb serveis socials i Xerrades per les famílies. 
Districte 3: Ginesta ;Espai familiar amb Serveis socials amb famílies que provenen de serveis socials i 
famílies de la pròpia escola .  
Districte 4 : Giravolt ; Espai familiar amb un grup de famílies que provenen de serveis socials. La Casona; 
famílies de l’escola amb els seus infants i professionals del CDIAP MAGROC  
Districte 5:  Espígol ; Es porten a terme sessions compartides amb serveis socials. Coloraines; Dos espais 
nadó i dos espais familiars per famílies que no tenen matriculats als seus infants a les escoles bressol  i que 
no són usuàries de serveis socials amb taxa municipal.  
Districte 6: Tabalet / Moisés  aquest curs no han fet espais familiars. Tabalet està amb l’utilització de l’aula 
multisensorial i l’aula inclusiva del  Pi 
Districte 7: Esquitx ;Tallers d’alimentació i Espais familiars amb serveis socials. 
 
La idea  és d’optimitzar els recursos tant humans, com materials i/o d’espais dels 2 serveis per tal de satisfer 
les necessitats bàsiques d’infants i famílies en situació de precarietat a determinats districtes de la ciutat. 
Continuem creant espais acollidors per les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat i/o risc, per 
enfortir la confiança i la seguretat de les famílies i sensibilitzar-les sobre la responsabilització del seu rol de 
pares i mares. 
Hem fet un estudi de les necessitats específiques de la població de l’Escola Soleia per poder aplicar 
diferents estratègies que s’ajustin a aquesta realitat. 
 
�  Projectes compartits amb altres entitats  
 
Estem tancant un conveni d’acord amb el CDIAP  MAGROC  per poder realitzar un intercanvi , l’escola 
bressol Tabalet oferirà l’aula multisensorial i el CDIAP ens oferirà més acompanyament per detecció de 
casos dels infants amb NEE (Necessitats Educatives Especials). 
 
 
Estem ampliant els projectes de col·laboració amb FUPAR I PRODIS.  
 
FUPAR i EBM Coloraines amb el projecte de Jardineria  i hort  
FUPAR  i EBM  Vallparadís i una persona per hort i jardineria  
FUPAR I EBM Ginesta i una persona de suport a tasques a l’escola  
FATIMA  i EBM  Coloraines, la bugaderia de la roba de l’escola bressol  
INSTITUT BLANXART  i  EBM Tabalet pràctiques alumnes  ESO 
INSTITUT CAVALL BERNAT I EBM Moisés pràctiques .ESO  
 
 
� Formació  
 
Continuem elaborant plans de formació individualitzats per cada escola bressol, donant suport a les 
professionals i al professional de les EBM per consolidar els nous programes pedagògics. 
Des del Servei d’escoles bressol hem fet una recerca del tipus de formació que necessita cada equip i hem 
contactat amb els professionals corresponents per poder donar sortida a aquestes necessitats. S’ha pogut 
realitzar la formació que necessita cada equip. 
També s’han pogut  realitzar formacions puntuals i assistència a jornades dirigides al 0-3. 
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Hem donat prioritat a les formacions de cohesió de grups i de conflictes entre equips.  
S’ha fet una demanda de formació per noves directores d’escola bressol. 
S’ha fet una demanda especifica de formació per l’escola bressol Soleia, per les característiques dels infants 
i les seves famílies i per l’ubicació de l’escola bressol . 
 
 
                           
                                        
Indicadors (de seguiment i/o resultat)                              
Matriculació escoles bressol municipals. Juny 2018 926 

Escoles bressol de la Generalitat. Juny 2018 258 

Escoles bressol privades. Juny 2018 1.083 

Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol (municipal o no) 
Juny 2018   
 

33.48% 

Percentatge infants de 0-3 anys en escola bressol pública sobre el 
total d’escolaritzats. Juny 2018 

52.22% 

Percentatge de satisfacció de pares i mares en escoles bressol 
municipals. Juny 2018 

8.9% 

Percentatge de bonificacions per tarifació social. Març 2018 49.41% 

Nombre d’espais per a famílies. Curs 2017-18 12 espais  

 

Places d’escoles bressol per districtes  

Districte 1 109 

Districte 2 193 

Districte 3 178 

Districte 4 179 

Districte 5 144 

Districte 6 152 

 
*Dades obtingudes pel Servei d’Educació. Escoles bressol. 
*Dades publicades a l’informe anual del Consell Escolar Municipal 
 

 
Les places ofertades han estat les mateixes, en alguna escola degut a la demanda hem fet grups mixtes per 
omplir les aules , això ha comportat que siguin menys places ocupades .  
També hem tingut el problema de que veiem que els infants amb NEE estan augmentant i ens preocupa 
com els podem atendre a dins les aules ordinàries.  
 
Resultats assolits                                       .  
 
� Oferir un servei que s’ajusta a les necessitats de l’escola a on està ubicada cada escola bressol tenint 

en compte les característiques socioeconòmiqes de les famílies. 
� Oferir diferents alternatives d’horaris flexibles a les famílies per facilitar la conciliació de la vida familiar i 

professional a totes les escoles totes les escoles bressol ofereixen horaris flexibles de 8 a 17 hores. 
Tabalet té consolidat el seu horari de mati i  tarda i, concretament a Tabalet, s’ha ampliat l’horari de    

� Consolidació dels serveis complementaris a totes les escoles bressol per a famílies amb infants de 0-3 
anys no escolaritzats. 

� Funcionament d’aula inclusiva El Pi, vetllar  per la cohesió i manteniment del projecte Aula inclusiva El 
Pi. 
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� Iniciar el projecte Aula multisensorial  
� Estem enfortint el Projecte Educatiu Comú de les Escoles Bressol Municipals basat en el respecte a 

l’infant i l’acompanyament a les famílies. 
� El  personal d’escoles bressol ja està integrat  al nou conveni de l’Ajuntament. 
� Creació de la Comissió d’interxarxes amb representació de diferents professionals amb formadors per a 

la dinamització de les xarxes de districtes., s’han incorporat serveis a la xarxa, com biblioteques i 
infermeries pediàtriques 

 
� Continuar amb els projectes compartits amb Serveis Socials els curs 2017-18 hem arribat a un total de 

16 espais entre les 11 escoles bressol Municipals, amb la idea d’optimitzar els recursos, tant humans, 
com de materials i/o d’espais dels 2 serveis per donar a les famílies l’acompanyament necessari en la 
criança dels seus fills i filles, per oferir espais acollidors per a les famílies i els infants en situació de 
vulnerabilitat i/o risc, per enfortir la confiança i la seguretat de les famílies i sensibilitzar-les sobre la 
responsabilització del seu rol de pares i mares. 

 
 
Continuar amb els projectes de FUPAR I PRODIS   
Finalitzar i  fer difusió dels diferents protocols a les escoles bressol  
 
 
� Elaborar els plans de formació individualitzats per cada escola bressol, donant suport a les professionals 

i al professional de les escoles bressol municipals per consolidar els nous programes pedagògics, 
realitzant una recerca del tipus de formació que necessita cada equip. També  s’han realitzat  formació 
sobre cohesió d’equips i resolució de conflictes. 

 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius                                         .  
 
 
S’han ofert 955 places. L’oferta s’ha mantingut exactament igual que el curs anterior en horari de matí el que 
ha baixat són les places ofertades exclusivament de tarda. Malgrat els canvis mensuals produïts en 
l’ocupació del servei, el nombre de vacants no ha crescut, tot i que durant el curs hi ha molt moviment 
d’altes i baixes. Les places de tarda són les més difícils d’omplir. 
 
El treball de formació dels i de les professionals respecte al treball amb les famílies com a un dels eixos 
prioritaris a l’escola, ha permès treballar i detectar les necessitats de les famílies a cada escola de manera 
que l’oferta d’espais per a famílies s’ha mantingut. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació  

 
 

 
Resultats Assolits  

 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius  

 
Tenim comptabilitzats els nens i nenes de cada escola . 
Tenim comptabilitzats si a l’hora de fer la preinscripció venen dones o homes  
Però no tenim explotades aquestes dades . 
  
 
 

Classificació del programa   
Objectius anuals   

  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA A LA PERSPECTIVA DE  GÈNERE* 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 4.899.886,03 €               4.636.221,49 €                    94,62%
Béns corrents i serveis 1.014.870,00 €               953.551,23 €                       93,96%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions 211.691,80 €                  65.975,48 €                         31,17%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 6.126.447,83 €               5.655.748,20 €                    92,32%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 1.355.000,00 €               1.163.556,72 €                    85,87%
Transferències corrents 975.605,00 €                  416.771,24 €                       42,72%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 2.330.605,00 €               1.580.327,96 €                    67,81%

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Educació especial 

 

CODI PROGRAMA 32302 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 36 , 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Dues escoles d’Educació Especial (FATIMA – El Pi) que ofereixen l’escolarització obligatòria a la població 
amb necessitats educatives especials que no pot ser atesa a l’escola ordinària. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada pel Departament 
d’Ensenyament.  

Infants i joves de 3 a 21 anys, de Terrassa i 
rodalies que per les seves necessitats educatives 
no poden ser atesos a l’escola ordinària sense un 
suport molt especialitzat. 

 
Objectius anuals 
 
� Garantir l’oferta pública d’escoles d’educació especial a Terrassa. 
� Potenciar les relacions amb les escoles ordinàries. 
� Mantenir els programes d’Aprenentatge i Servei (APS). 
� Acompanyar les famílies amb joves de 21 anys amb necessitats educatives especials en el procés de la 

sortida escolar. 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 
 
� Reunions quinzenals de seguiment amb les direccions de les escoles municipals d’educació especial. 
� Projectes de col·laboració amb les escoles ordinàries. 
� Coordinacions mensuals amb la inspecció educativa. 
� Reunions mensuals amb les direccions de les 4 escoles d’educació especial de la ciutat amb la 

inspecció educativa i l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). 
� Participació a la Taula de capacitats diverses i accessibilitat. 
� Participació a la Comissió de sortides escolars de joves amb necessitats educatives especials 

planificant a 3 anys vista, les sortides de les escoles. 
 
 
Resultats Assolits 
 
• L’assoliment dels objectius 1, 2 i 3 ha estat del 100% en relació al resultat esperat. Cap família de les 

que havia sol·licitat plaça per Escola d’Educació Especial Municipal, s’ha quedat sense. S’han seguit 
mantenint les bones relacions amb les escoles ordinàries (tant públiques com concertades) i s’han 
consolidat els Projectes de col·laboració existents.  

• Pel que fa a l’objectiu 3 s’ha assolit al 100% ja que es mantenen els APS iniciats. 

• L’assoliment de l’objectiu 4 no depèn íntegrament al propi Servei ja que es realitza treball transversal 
des de la Taula de capacitats diverses i accessibilitat i qui en té la competència final és el Departament 
de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
S’ha continuat treballant amb les direccions de les dues escoles especials tant individualment com 
conjuntament i s’ha intentat avançar buscant solucions en relació a les dificultats del dia a dia, centrades 
sobretot en la gestió dels equips humans dels centres, en l’envelliment dels claustres i el conseqüent i 
necessari relleu generacional. 
 
S’han realitzat projectes de col·laboració amb les escoles Pere Viver i Joaquima de Vedruna; amb els 
instituts Can Roca i Montserrat Roig; amb les Escoles Bressol Municipals Coloraines i Tabalet (aula 
inclusiva) i entre les dues escoles municipals, FATIMA i El Pi. 
 
Cal continuar vetllant perquè totes les famílies de la ciutat tinguin coberta la sortida escolar cap al món 
laboral adaptat o cap a l’assistencial. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
� .... 
 
� .... 
 
� .... 
 

 
Resultats Assolits 
 
• ..... 
 
• ... 

 
• ..... 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments obligatoris de les dues escoles municipals d’educació especial es preveu cap 
actuació específica.  
Del total de la matrícula, de FATIMA el 68% són homes i el 32% són dones. 
Del total de la matrícula, de El Pi 41% són homes i el 59% són dones. 
 
 
 

Classificació del programa Educació especial 
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

 nois noies TOTAL 

FATIMA 58 28 86 

Nombre d’alumnat amb necessitats educatives 
especials matriculat en centres municipals 
d’educació especial, per sexe i centre. 

El Pi 13 15 28 

Nombre total d’alumnat amb necessitats 
educatives especials matriculat a les escoles 
municipals d’educació especial de Terrassa, 
per sexe. 

TOTAL 71 43 114 

*Dades facilitades pels centres a finals de curs 2017-2018 
 
 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

 nois noies TOTAL 

Crespinell 44 21 65 
Nombre d’alumnat amb necessitats educatives 
especials matriculat en escoles d’educació 
especial concertades, per sexe i centre. 

L’Heura 
(+PFI 
adaptat) 

58 
(+49) 

30 
(+33) 

88 
(+82) 

Nombre total d’alumnat amb necessitats 
educatives especials matriculat en escoles 
concertades d’educació especial de Terrassa, 
per sexe. 

TOTAL 151 84 235 

*Dades publicades a l’informe 2017-2018 del Consell Escolar Municipal, plenari de 8 de novembre de 2017 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 2.390.783,00 €               2.503.500,62 €                    104,71%
Béns corrents i serveis 557.545,00 €                  501.680,79 €                       89,98%
Transfrències corrents 10.978,00 €                    10.708,00 €                         97,54%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 2.959.306,00 €               3.015.889,41 €                    101,91%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 2.575.355,00 €               2.005.797,65 €                    77,88%
Ingressos Patrimonials 18.850,00 €                    19.145,82 €                         101,57%
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 2.594.205,00 €               2.024.943,47 €                    78,06%

 
 

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Art 
Escola Municipal d’Art i Disseny. Ensenyaments No Reglats 

 

CODI PROGRAMA 32402 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 
Compromís 36, 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Escola Municipal d’Art i Disseny que imparteix formació professionalitzadora d’Arts plàstiques i disseny i 
Ensenyaments Artístics. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia La ciutadania en el seu conjunt a partir de 8 anys 
en endavant 

 
Objectius anuals 
 
� Formar persones amb o sense coneixements previs de creació artística 
 
� Oferir possibilitats de sortida a les inquietuds artístiques de la població en franges d’edat molt amplies 
 
� Donar a conèixer l’escola Municipal d’Art i Disseny a la ciutat 
 
� Oferir projectes artístics a escoles i instituts de màxima complexitat per tal d’avançar en la igualtat 

d’oportunitats 
 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 

762



  
 

 
Àrea de Cultura, Innovació i 

Projecció de la Ciutat 
  

Memòria objectius pressupostaris 2018  Programa 324 02 
   
 

 
Actuacions realitzades 
 
� Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 

 
� Activitats conjuntes de famílies i infants en el taller ArtXTu 

 
� Augment (en relació a l’exercici anterior) de la presència de l’escola a la ciutat 
 
� Consolidació dels projectes artístics TerraOasi i Infusions, a escoles de primària i instituts de la ciutat. 
 
 
Resultats Assolits 
 
• El grau d’assoliment de l’objectiu 1 és del 100%. L’Escola Municipal d’Art continua formant persones 

en l’àmbit artístic i creatiu. Hi ha hagut augment de la matrícula en relació a l’any anterior (curs escolar)  
als estudis artístics i segueix havent-hi demanda.  

• Manteniment de la matrícula en relació a l’any anterior (curs escolar) a l’ArtXTu. Consolidació d’aquests 
estudis i també en la franja d’edat de joves.  

• L’objectiu 3 s’assoleix en un 70% ja que falta donar-li més visibilitat. 
• L’objectiu 4 s’ha assolit en un 83%. Ha quedat una escola de primària en llista d’espera de petició de 

projecte artístic. 
 
 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Els Ensenyaments Artístics continuen sent l’essència d’aquesta escola centenària on moltes persones 
troben l’espai per poder manifestar les seves inquietuds artístiques, crear i exposar les seves obres. 
Encara hi ha desconeixement de l’Escola Municipal d’Art i Disseny a la ciutat i caldria i millorar en aquesta 
aspecte. 
L’èxit d’assistència de públic en les exposicions ja siguin d’artistes alumnes com de fora de l’escola. 
El Taller per a infants i joves ArtXTu està plenament consolidat i amb gran èxit, per la varietat de disciplines 
que ofereix i pel treball transversal i intergeneracional dut a terme amb les sessions de famílies i joves. 
La consolidació dels projectes artístics TerraOasi i Infusions a quatre escoles de primària i dos instituts de la 
ciutat, confirma la necessitat d’accions en relació a l’art contemporani.  
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
� La única actuació específica associada a la perspectiva de gènere és la desagregació de matrícules per 

sexe. 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments Artístics de l’Escola d’Art i Disseny no és preveu cap actuació específica.  
L’elecció de la pràctica artística és lliure, voluntària i en igualtat d’oportunitats per a homes, dones i gènere 
no binari. 
Del total de la matrícula, el 28,70% són homes i el 71,30%són dones. 

Classificació del programa Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics 
i musicals - Art 

Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Homes Dones TOTAL Nombre de matriculacions en estudis artístics 
(ensenyaments no reglats) a l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny, per sexe. 

49 165 214 

*Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l’abril de 2018 
 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Exposicions i altres activitats al centre, 
durant el curs 2017/2018 

61 

Sortides, visites i altres activitats fora del 
centre, durant el curs 2017/2018 

43 

TOTAL  activitats durant el curs 2017/2018 104 

*Dades facilitades pel mateix centre al  juny de 2018 corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal 
d’Art, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Art 
Escola Municipal d’Art i Disseny. Ensenyaments Reglats 

 

 
 

CODI PROGRAMA 32402 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom 
Compromís 36, 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada pel Departament 
d’Ensenyament 

Persones que es volen preparar per a l’accés a 
cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i 
disseny. 
Persones que volen cursar un dels 4 cicles de 
grau superior que s’imparteixen. 

 
Objectius anuals 
 
� Oferir al jovent oportunitats de formació de grau superior en l’àmbit del disseny. 
� Que l’alumnat que cursa el curs de formació per a l’accés a cicles, es matriculi en algun dels cicles de 

grau superior de l’escola. 
� Augmentar la projecció exterior de l’escola participant en concursos, activitats ciutadanes i festivals de 

Disseny. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 
 
� Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. 

 
� Consolidar el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Elements per a l’Espectacle. 

 
� Organització d’exposicions i activitats a l’Escola. 
 

 
Resultats Assolits 
 
• Es manté el grau d’assoliment de l’objectiu 1 en relació al nombre de matriculats. Es manté l’oferta 

educativa. Cal continuar publicitant el recent Cicle Formatiu d’Elements per a l’Espectacle i consolidar-lo 
entre el jovent de la ciutat, donant a conèixer les sortides laborals (teatre, cinema, espectacles, cultura 
popular). Cal augmentar la matrícula fins arribar a l’ocupació de la totalitat de places ofertades.  

• S’ha augment del nombre d’exposicions a la mateixa escola. 

• Objectiu 3 assolit al 100%. S’ha consolidat la participació de l’escola a la Fira Modernista. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El funcionament dels Ensenyaments Reglats ha estat positiu. Els ensenyaments de Grau Superior i el curs 
de Formació per a les Proves d’Accés estan plenament consolidats com a oferta a la ciutat pel que fa a 
Disseny. 

La projecció exterior de l’Escola ha augmentat, tant en la ciutat com fora. L’Escola Municipal d’Art i Disseny 
ha continuat veient com augmenta el nombre de peticions de col·laboració tant des d’altres Serveis 
Municipals com de l’exterior.  

Com a objectiu de futur es planteja donar a conèixer a la ciutat el Cicle Formatiu de Grau Superior 
d’Elements per a l’Espectacle i augmentar el nombre de col·laboracions amb altres Serveis Municipals. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments Reglats de l’Escola d’Art i Disseny no és preveu cap actuació específica.  
L’elecció de la matrícula als Cicles Formatius de Grau Superior és lliure, voluntària i en igualtat 
d’oportunitats per a homes, dones i gènere no binari. 
Del total de la matrícula, el 37,2% són homes i el 62,80% són dones. 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador  Resultat quantitatiu *  Homes Dones TOTAL 

Curs de formació per a les proves d’accés 
a CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny 

10 15 25 

CFGS elements per l’espectacle 4 8 12 

CFGS Espais d’interior 15 34 49 

PFC Espais efímers 0 1 1 

CFGS Gràfica publicitària 28 22 50 

CFGS Arquitectura efímera (3r any x 2n 
títol) 

1 6 7 

CFGS Gràfica interactiva (3r any x 2n títol) 6 10 16 

Monogràfic disseny gràfic 1 1 2 

Nombre de matriculacions en estudis 
de disseny (ensenyaments reglats) a 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny, per 
cicle i sexe. 

TOTAL  matriculacions estudis reglats 65 97 162 

*Dades, corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l’abril de 2018 
 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador  Resultat quantitatiu *  

CFGM Elements per l’Espectacle 4 

CFGS Projectes i direcció d’obres de 
decoració 

12 

CFGS Gràfica publicitària 17 

CFGS Arquitectura efímera  3 

CFGS Gràfica interactiva  14 

Nombre d’alumnat titulat en 
ensenyaments reglats a l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny el curs 
2017/2018, per cicle. 

TOTAL  titulats de cicles formatius 50 

*Dades facilitades pel mateix centre al desembre 2018 
 

 

 

 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Nombre d’exposicions, conferències i altres 
activitats al centre, durant el curs 
2017/2018 

47 

Nombre de sortides, visites i altres 
activitats fora del centre, durant el curs 
2017/2018 

34 

TOTAL  activitats durant el curs 2017/2018 81 

*Dades facilitades pel mateix centre a juny de 2018 corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal 
d’Art, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats. 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 1.129.504,85 €               967.064,01 €                       85,62%
Béns corrents i serveis 186.230,00 €                  176.695,91 €                       94,88%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 1.315.734,85 €               1.143.759,92 €                    86,93%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 150.000,00 €                  126.652,51 €                       84,44%
Transferències corrents 135.642,00 €                  900,00 €                              0,66%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 285.642,00 €                  127.552,51 €                       44,65%

 
 

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Llar No  reglats 

 

CODI PROGRAMA 32403 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat Prioritat 2: Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per 
Compromís Punts 36, 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Escola de Formació de persones adultes que té la missió d’oferir formació a una franja àmplia de la 
població. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia La ciutadania en el seu conjunt a partir dels 16 
anys 

 
Objectius anuals 
 
� Continuar ofertant a la ciutadania Ensenyaments Artístics i artesans, cuina i moda. 
� Millorar la formació artística de les persones adultes potenciant l’oci creatiu. 
� Optimitzar els recursos materials i de professorat. 
� Oferir possibilitats de sortida a les inquietuds creatives de la ciutadania. 
� Donar a conèixer l’Escola La Llar.

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 
 
� Reunions quinzenals de seguiment amb la Direcció de l’Escola La Llar. 

 
� Renovació mensual de l’Espai expositiu al vestíbul de l’escola amb els treballs de l’alumnat. 

 
� Formació continuada del professorat. 
 
� Organització de la Biennal 2018. 
 
 
 
 
 
Resultats Assolits 
 
• Manteniment de la matrícula en relació a l’any anterior. 

• Manteniment de les disciplines impartides (artesanies, cuina i moda). 

• Augment de matrícula de nou alumnat durant la Biennal a la Plaça Vella. 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
La fidelització de l’alumnat dels Ensenyaments No Reglats és un valor de l’escola La Llar que curs rere curs 
va formant pòsit de persones adultes amb inquietuds creatives en l’àmbit de l’artesania. Tenint en compte la 
situació actual i les necessitats de la ciutadania, La Llar s’ha anat adaptant a les tendències i a les 
demandes formatives de la població fet que la continua situant com a centre de formació de persones 
adultes de referència a la ciutat. La Biennal és l’aparador dels Ensenyaments No Reglats a la ciutat, durant 
aquest esdeveniment (a la Plaça Vella) s’acaben d’omplir els cursos i es fidelitzen noves matrícules. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
� A La Llar es realitza el BADI (Curs Bàsic per a Dones Immigrants). Entra dintre el pressupost anyual del 

centre. 
 

 
Resultats Assolits 
 
• 15 dones d’origen magrebí realitzen cada any un curs de 350 hores de formació en català i tall i costura 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments No Reglats de l’escola La Llar es preveu el curs BADI.  L’elecció de la pràctica 
No Reglada és lliure, voluntària i en igualtat d’oportunitats per a homes, dones i gènere no binari. El públic 
usuari de l’escola La Llar és i ha estat eminentment femení. Del total de la matrícula, l’11,27% són homes i 
el 88,73 són dones. 
 
 

Classificació del programa Formació permanent de persones adultes 
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Homes Dones TOTAL Nombre de matriculacions en estudis artístics 
i artesans (ensenyaments no reglats) a 
l’Escola Municipal La Llar 28 200 228 

*Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l’abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Llar Reglats + PFI  

 

CODI PROGRAMA 32403 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per 
Compromís 36, 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

És competència pròpia autoritzada pel Departament 
d’Ensenyament  
 

Persones adultes que volen millorar la seva 
formació permanent i joves que no han superat 
l’ESO i volen cursar el PFI (Programa de 
Formació i Inserció) d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i 
Serigrafia 

 
Objectius anuals 
 

� Oferir formació en una franja àmplia de la població que va des de l’alfabetització a la preparació per 
a les proves d’accés a cicles formatius i universitat. 

 
� Que l’alumnat del PFI d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia es reincorpori al sistema educatiu 

matriculant-se a cursos de proves d’accés a cicles o bé trobi sortides al mon laboral. 
 

� Que l’alumnat que cursa el Curs de Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de 
Grau Superior passi la prova i es matriculi a un cicle. 

 
� Que l’alumnat que cursa el PreCam promocioni a un CAM el curs següent. 

 
� Reduir en general l’abandonament de l’alumnat als estudis on s’ha matriculat. 

 
� Donar a conèixer l’Escola La Llar com a escola d’altres oportunitats. 

  

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 
 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la Direcció de l’Escola La Llar. 
 
� S’ha consolidat el curs PreCam . 
 
� Consolidació de metodologies grupals i flexibles per a una millor atenció a les necessitats de 

l’alumnat. 
 

� A través de la Diputació de Barcelona, l’equip directiu ha impartit formació a altres escoles per a 
persones adultes, exportant el model de treball per projectes en joves amb necessitats de motivació 
i cerca de noves expectatives d’estudi. 

 
 
Resultats Assolits 
 

• 66% d’aprovats al PreCam (Curs previ al CAM). 

• 55,5% d’aprovats al CAM (Curs d’Accés a Grau Mitjà), entren directament a un cicle si aproven el 
curs. 

• 80% d’aprovats a les proves d’accés al grau superior. 

• Hi ha hagut 30 sol·licituds per a 17 places al curs de PFI (Programa de Formació i Inserció) 
d’Auxiliar d’Arts Gràfiques. 

• Dels 17 matriculats al PFI, 10 es van presentar a les Proves d’Accés a Grau Mitjà i 5 van aprovar i 
estan cursant un Grau Mitjà. Un 50%. 

• Alumnes amb una nota de més d’un 8 a PFI que permet accedir a cicle de grau mitjà sense fer 
prova oficial: 3. 

• Per tant nombre d’alumnes que després del PFI poden accedir a un cicle de grau mitjà 8. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
L’Escola Municipal La Llar es manté com a referent a la ciutat pel que fa a la formació de les persones 
adultes i continua tenint una bona oferta de cursos per la formació al llarg de la vida. La consolidació del 
curs anomenat PreCam i la metodologia de treball per projectes, ha fet que molt jovent que no arribava a 
finalitzar el curs de Proves d’accés a Grau Mitjà, hagi seguit motivat, estudiant i amb objectius de futur 
acadèmic i de superació personal.  
 
Pel que fa als aprovats en els cursos d’accés a Grau Superior i Universitat, han continuat en la mateixa línia 
que altres anys, sent la motivació un dels punts més complexos i amb més repte per treballar amb les 
persones adultes que volen continuar formant-se al llarg de la vida.  
 
El PFI d’Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia continua sent un valor de l’Escola La Llar on aquest programa 
per a 15-17 alumnes, aconsegueix any rere any, molta més demanda que oferta , deixant constància de la 
necessitat de més PFI a la ciutat. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments Reglats de l’escola La Llar no és preveu cap actuació específica.  L’elecció 
dels estudis Reglats de La Llar és lliure, voluntària i en igualtat d’oportunitats per a homes, dones i gènere 
no binari. 
Del total de la matrícula, el 31,21% són homes i el 69,80 són dones. 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Homes Dones TOTAL Nombre de matriculacions a formació de 
persones adultes (ensenyaments reglats i 
PFI) a l’Escola Municipal La Llar 135 303 440 

*Dades corresponents al tercer trimestre del curs 2017-2018, facilitades pel mateix centre a l’abril de 2018 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 773.876,00 €                  755.808,46 €                       97,67%
Béns corrents i serveis 143.807,00 €                  125.810,33 €                       87,49%
Transfrències corrents 1.000,00 €                      760,80 €                              76,08%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 918.683,00 €                  882.379,59 €                       96,05%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 100.000,00 €                  104.601,97 €                       104,60%
Transferències corrents 129.441,00 €                  140.428,11 €                       108,49%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 229.441,00 €                  245.030,08 €                       106,79%

 
 

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Música-Ensenyament No Reglats 

 

CODI PROGRAMA 32404 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 36, 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència pròpia 

Infants a partir de 4 anys, joves i persones adultes 
de qualsevol edat amb interès per la música com 
un aspecte més de la formació integral de la 
persona. 

 
Objectius anuals 
 

� Mantenir el nombre d’alumnat a l’escola de Música. 
� Mantenir el projecte “Un infant Un Instrument” (UIUI). 
� Consolidar els projectes de música comunitària i cohesió social. 
� Obrir l’escola a la ciutat i donar a conèixer el treball realitzat. 
� Participar en la vida cultural de la ciutat. 

 
Actuacions realitzades 
 

� Reunions quinzenals de seguiment amb la direcció de l’Escola Municipal de Música. 
� Projecte UIUI a tercer i quart curs de Primària de l’Escola Agustí Bartra. 
� Concerts de Nadal, Concerts de final de curs, participació a la Cavalcada de Reis, les Variacions 

Acadèmiques, Casals de gent gran. 
� Projecte Basquet Beat als Instituts Cavall Bernat, Investigador Blanxart i Copèrnic. 
� Col·laboracions amb els instituts: Torre del Palau, Institut Blanxart i amb l’Escola Sala i Badrinas. 
� Conjunt violins: Pau Vila. 
� Conjunt Orff: Josep Ventalló, Sant Llorenç, Joan Marquès Casals. 
� Conjunt de guitarres: El Vallès. 
� Conjunt flautes de bec: Sala i Badrinas, Font de l’Alba. 
� Conjunt de teclats: President Salvans. 
� Projecte Simba-acordions: Marià Galí. 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Resultats Assolits 
 

• S’ha mantingut el projecte UIUI a tercer i quart curs de Primària de l’Escola Agustí Bartra. 
Amb gran èxit de participació i col·laboració per part de l’escola. S’han aconseguit 
donacions d’instruments que han dotat al projecte de més qualitat. 

• S’han augmentat els convenis i acords de col·laboració amb altres centres educatius i s’està 
obert a noves col·laboracions.  

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El grau d’assoliment en relació als objectius proposats, segueix sent mitjà-alt i les preinscripcions continuen 
superant any rere any a l’oferta disponible. L’oferta de Tallers de Musical, de Cultura musical per a persones 
adultes, els ensenyaments de Sensibilització, els 28 instruments ofertats, el Taller d’òpera, el Projecte UIUI i 
els altres projectes de cohesió social i música comunitària, fan que l’Escola Municipal de Música sigui el 
referent dels ensenyaments musicals a la ciutat. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments No Reglats de l’escola de Música no és preveu cap actuació específica.  
L’elecció de l’ensenyament i pràctica musical és lliure, voluntària i en igualtat d’oportunitats per a homes, 
dones i gènere no binari. 
Del total de la matrícula, el 41,31% són homes i el 58,70% són dones. 
 

Classificació del programa Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics 
i musicals  

Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPEC TIVA DE GÈNERE* 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

 Homes Dones TOTAL 

Sensibilització musical 77 63 140 

Ensenyament bàsic 
per a infants 

188 289 477 

Ensenyament bàsic per a 
joves i persones adultes 

9 20 29 

Ensenyament avançat 34 45 79 

Nombre de matriculacions a escola de 
música (ensenyaments no reglats) a 
l’Escola Municipal de Música - 
Conservatori de Terrassa, per pla 
d’estudis i sexe. 

TOTAL 308 417 725 

*Dades facilitades pel mateix centre a l’abril de 2018 

 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Nombre d’activitats al centre, durant el curs 
2017/2018 

229 

Nombre d’activitats a l’exterior del centre, 
durant el curs 2017/2018 

97 

TOTAL  activitats durant el curs 2017/2018 326 

*Dades facilitades pel mateix centre al juny de 2018, corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal 
de Música - Conservatori de Terrassa, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Formació permanent d’adults i ensenyaments artístics i  
musicals-Música-Ensenyament Reglat 

 

CODI PROGRAMA 32404 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 36, 37 i 39 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa que té per missió Oferir formació musical a la 
ciutadania. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
Competència delegada pel Departament 
d’Ensenyament  
 

Joves i persones adultes amb coneixements 
musicals que superen la prova d’accés als 
ensenyaments de Grau Professional. 

 
Objectius anuals 
 

� Oferir formació professionalitzadora en música. 
� Augmentar el nombre d’alumnat que en finalitzar el Grau Professional, opta per la continuïtat en el 

Grau Superior. 
� Formar part de la vida cultural i musical de la ciutat. 

 
Actuacions realitzades 
 

� Reunions quinzenals de coordinació amb la direcció del Conservatori. 
� S’ha mantingut la celebració dels Premis d’Honor del Conservatori. 
� S’ha col·laborat en la Fira Modernista, Cicle de Concerts, Quarts d’una tocats, Amics de l’òpera i la 

Sarsuela, 35è Festival de jazz, com a activitats més destacades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Resultats Assolits 
 

• S’han omplert totes les places ofertades amb una de ràtio de 15 places. 

• S’ha mantingut l’alt nivell de l’alumnat i dels 25 alumnes que han finalitzat el sisè de grau professional, el 
72% s’han graduat. 

• S’han consolidat els ensenyaments de Grau Professional de Jazz i Música Moderna. 

 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
El Conservatori de Grau Professional de Terrassa es manté com a centre referent per cursar els 
ensenyaments reglats de música a la ciutat. La participació de les diferents formacions amb alumnat de 
Grau Professional a la vida cultural de la ciutat és un valor complementari del Conservatori. Cambres, 
combos, orquestres i bandes que no tan sols les composa alumnat de Grau Superior sinó que amb 
transversalitat que caracteritza al centre, estan formades per alumnat que cursa Ensenyament Bàsic, 
Avançat o altres cursos. 
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*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
 

 
Resultats Assolits 
 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
A l’oferta dels ensenyaments Reglats del Conservatori (Grau Mitjà) no és preveu cap actuació específica.  
L’elecció de l’ensenyament i pràctica musical és lliure, voluntària i en igualtat d’oportunitats per a homes, 
dones i gènere no binari. 
Del total de la matrícula, el 39,30% són homes i el 60,70% són dones. 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Homes Dones TOTAL 
Nombre de matriculacions a grau 
professional (ensenyaments reglats) a 
l’Escola Municipal de Música – Conservatori 
de Terrassa 76 121 197 

*Dades facilitades pel mateix centre  l’abril de 2018 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Homes Dones TOTAL 
Nombre d’alumnat titulat de grau professional 
(ensenyaments reglats) a l’Escola Municipal 
de Música – Conservatori de Terrassa el curs 
2017/2018 7 11 18 

*Dades facilitades pel mateix centre a juny de 2018 
 

Nom de l’actuació 

Descripció qualitativa de l’indicador Resultat quan titatiu * 

Nombre d’activitats al centre, durant el curs 
2016/2017 

229 

Nombre d’activitats a l’exterior del centre, 
durant el curs 2016/2017 

97 

TOTAL  activitats durant el curs 2016/2017 326 

*Dades facilitades pel mateix centre a juliol de 2018, corresponents al total d’activitats realitzades a l'Escola Municipal de 
Música - Conservatori de Terrassa, tant d'ensenyaments reglats com d'ensenyaments no reglats. 
 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 3.008.981,00 €               2.958.419,36 €                    98,32%
Béns corrents i serveis 254.365,00 €                  198.862,80 €                       78,18%
Transfrències corrents -  €                               -  €                                    
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 3.263.346,00 €               3.157.282,16 €                    96,75%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics 840.000,00 €                  725.481,23 €                       86,37%
Transferències corrents 506.007,00 €                  416.160,00 €                       82,24%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 1.346.007,00 €               1.141.641,23 €                    84,82%

 
 

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Suport a l’escolarització 

 

CODI PROGRAMA 32501 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 36 i 41 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Planificació i gestió de l’escolarització. 
 

Àmbit competencial Persones destinatàries 
S’actua per delegació amb conveni de 
col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament. 

Població en edat escolar composta entre els 3 i 
els 16 anys. 

 
Objectius anuals 
 

� Actuar d’Oficina Municipal d’Escolarització per tal de contribuir al control del procés de matriculació 
i vetllar per l’equitat en la distribució de l’alumnat. 

 
� Desenvolupar els objectius aprovats en el Consell Escolar Municipal en la millora de l’escolarització 

equilibrada. 
 

� Planificar les accions del punt anterior tenint en compte que algunes d’elles són de nova creació i 
caldrà fer un procés més llarg i costós per iniciar-les. Caldrà treballar coordinadament entre 
diferents serveis i administracions per dur-les a terme i aconseguir que es puguin realitzar. 

 
� Aprofundir en l’acompliment dels objectius de corresponsabilitat amb el Departament 

d’Ensenyament en la gestió dels processos d’escolarització i de planificació educativa. 
 

� Millorar processos de comunicació i gestió de les comissions de treball del Consell Escolar 
Municipal: Comissió de menjador i Comissió d’absentisme escolar. 

 
� Creació de la Comissió d’escolarització equilibrada per gestionar les accions necessàries per 

millorar l’escolarització equilibrada del municipi en l’etapa obligatòria. 
 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

- - - 
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Actuacions realitzades 
 
• Oficina Municipal d’Escolarització (OME): gestió dels diferents processos de la preinscripció i de la 

matrícula viva. 
 
• Projecte de mediació: actuacions d’acompanyament a les famílies nouvingudes i de reforç a l’alumnat i a 

les famílies de les escoles prioritzades. 
 
• Gestió de les Comissions de Garanties d’Escolarització d’educació infantil, primària i secundària 

obligatòria. 
 
• Planificació escolar d’infantil (P3) i secundària (1r d’ESO). 
 
• Secretaria del Consell Escolar Municipal (CEM) i coordinació de les comissions del Consell. 
 
• Gestions derivades de l’aplicació del Protocol de prevenció de l’absentisme escolar. 
 
• Comissió de Seguiment del Servei de Menjador Escolar. 
 
• Organitzar, convocar i gestionar la Comissió d’Escolarització Equilibrada així com altres accions 

relacionades amb el desenvolupament d’accions encaminades a la millora de la segregació escolar i 
equitat educativa a Terrassa. 

 
• Disseny de mesures destinades a informar les famílies per  millorar l’escolarització equilibrada dels 

centres: Guia de centres de la ciutat, organització de xerrades informatives a la ciutadania. 
 
• Formar i informar diferents agents per aconseguir un nou model de reserva de places de NEE.  Aquest 

punt és el que més dificultat ha presentat donat que el Departament d’Educació és el que té 
competències sobre els informes a les famílies i s’ha necessitat coordinar OME, EAP i Serveis Socials. 
 

Resultats Assolits 
 
• Hem assolit els objectius operatius en un 100% en relació als resultats esperats. Durant el procés de 

preinscripció i matrícula s’ha augmentat a un 94,2% el nombre de famílies que s’adjudica escola dins les 
tres opcions triades, resolent tots els desacords.  

 
• Les comissions d’escolarització d’infantil, primària i secundària s’han reunit mensualment, ja que s’ha 

treballat de manera més conjunta amb la inspecció, s’ha acordat que els inspectors vinguin a l’OME una 
vegada per setmana per tal de donar sortida mes ràpida als casos més fàcils a tractar, escurçant 
l’espera dels usuaris del servei pendents d’assignació de plaça. 

 
• S’han realitzat 5 reunions de la Taula Mixta de Planificació i s’han coordinat millor les actuacions amb la 

inspecció.  
 
• S’han millorat protocols i processos de les dues comissions del Consell Escolar Municipal. La Comissió 

de menjadors ha fet un seguiment exhaustiu de la incorporació de la nova empresa adjudicatària del 
servei. 

 
• S’ha finalitzat el treball de la Comissió d’Escolarització equilibrada amb el resultat final de l’aprovació del 

document de mesures a dur a terme per millorar al segregació escolar de Terrassa. Aquest document 
es va aprovar al CEM i enguany s’han dut a terme aquelles mesures que eren prioritàries per iniciar 
aquest procés i que han estat possibles de fer en funció dels recursos humans i tècnics de l’OME.  
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Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
En general fem una valoració satisfactòria. 

Des del seguiment de l’absentisme escolar s’han impulsat estratègies que han millorat i agilitzat la gestió de 
documentació.  

En relació a la Comissió de menjadors, cal destacar la problemàtica que ha sorgit en relació a les expulsions 
dels usuaris que no abonen l’ import del servei. Ha dificultat molt la tasca les informacions no sempre reals 
d’aquests fets.   

Les escoles i instituts fan una valoració molt positiva del suport dels mediadors als centres escolars. 
 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
 
 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
No hi ha actuacions associades a la perspectiva de gènere. 

 
Resultats Assolits 
 
 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
 
 

Classificació del programa  
Objectius anuals  

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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Accions de suport a l’escolarització / Oficina Muni cipal d’Escolarització 

Nombre d’intervencions de mediació, per centres (públics i concertats): educació 
primària, educació secundària, escoles bressol i centres d’educació especial 3.624 

Nombre de derivacions per absentisme a la Fiscalia de Terrassa 3 

Nombre de casos en seguiment de fiscalia de cursos anteriors 15 

Percentatge de famílies a les que s’adjudica escola dins les tres opcions triades 
P-3 
1r ESO 

 

96,2% 

80,63% 

Nombre de desacords en el període de preinscripció atesos a l’OME: 

• Infantil i Primària 

• Secundària Obligatòria  

 

111 

110 

Nombre de sol·licituds de nova escolarització, matrícula viva, per centres (públic o 
concertat) i per motiu: nouvingut estranger, trasllat de Catalunya o de l’Estat, nova 
escolarització, o canvi de centre dins la mateixa ciutat d’infantil i primària 

494 

Nombre de sol·licituds de nova escolarització, matrícula viva, per centres (públic o 
concertat) i per motiu: nouvingut estranger, trasllat de Catalunya o de l’Estat, nova 
escolarització, o canvi de centre dins la mateixa ciutat de secundària 

171 

Nombre de matrícules fora de termini a infantil i primària per motius: alumnat 
nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de centre o revisió. 
Centres públics i centres concertats 

487 

Nombre de matriculacions fora de termini a educació secundària obligatòria per 
motius: alumnat nouvingut estranger, trasllats, nova escolarització i canvi de 
centre o revisió. Centres públics i centres concertats 

273 

Comissions d’Admissió i Garanties d’Escolarització d’Infantil i Primària 12 

Comissions d’Admissió i Garanties d’Escolarització de Secundària 14 

Planificació: Places escolars de P-3 

                    Places escolars de 1r ESO  

2.321 

1739 
*Algunes dades corresponen al curs 2017-18, publicades a l’informe anual del Consell Escolar Municipal. 
 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal 139.271,00 €                  290.740,70 €                       208,76%
Béns corrents i serveis 1.414.533,51 €               1.418.390,69 €                    100,27%
Transfrències corrents 285.567,97 €                  285.567,97 €                       100,00%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 1.839.372,48 €               1.994.699,36 €                    108,44%

 
Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents 1.662.121,48 €               1.997.164,91 €                    120,16%
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 1.662.121,48 €               1.997.164,91 €                    120,16%

 
 
 

 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA 
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DIRECCIO DE SERVEIS Educació 

SERVEI Educació 

PROGRAMA Normalització lingüística 

 CODI PROGRAMA 32602 ANY 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orientació estratègica (referència al Pla de mandat  2015-2019) 
 
 
D’acord amb el que preveu el Pla de Mandat, des del CNL hem orientat els nostres programes i 
actuacions cap a diversos compromisos: 
 

- En primer lloc, hem continuat promovent el coneixement de la llengua catalana per a tothom, 
oferint formació tant per a les persones que volen millorar la seva competència o perfeccionar 
determinats aspectes, com per a les persones que s’inicien en l’aprenentatge; també hem dut a 
terme diferents campanyes per tal de dinamitzar l’ús del català en diferents àmbits de la 
societat: l’àmbit del comerç, el món sanitari, l’associatiu i lúdic...  

 
- Hem participat en un gran nombre de processos de selecció de les administracions locals i 

també hem ofert assessorament lingüístic a administracions, empreses i particulars. 
 

- Hem orientat les nostres actuacions i formació cap a la promoció de la interculturalitat i la 
cultura democràtica, tot afavorint el respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere.  Els 
nostres cursos i actuacions promouen les relacions entre persones de diferents orígens, 
cultures i creences, i es basen en el foment del respecte i la cohesió social. 

 
- Hem adaptat els nostres programes a les necessitats de les persones migrades , per tal d’evitar 

la segregació per raó d’origen, tot respectant els drets de les persones migrades, potenciant la 
integració. 

 
- Hem desenvolupat programes de formació a mida en català per a les empreses que ho han 

requerit i també per a les persones aturades, per a les petites empreses i per als comerços. 
 

- Hem dissenyat campanyes en col·laboració amb les associacions de comerciants de la ciutat 
per tal de potenciar l’ús del català en el sector i també per contribuir a la dinamització dels 
establiments comercials i dels mercats de Terrassa. 

 
- Hem treballat per potenciar les accions culturals de la ciutat, concretament per promoure el 

cinema en català, la lectura, el coneixement de la cultura popular i estendre el joc i les joguines 
en català entre el jovent i els infants i la població en general. 

 
- D’altra banda, procurem que les nostres actuacions tinguin en compte la perspectiva de 

gènere, a l’hora de fer els estudis i l’explotació de dades.  
 

 
 

perspectiva 
gènere 
(PG) 

procés 
participatiu 

(PP) 

proposta 
resolució 

(PR) 

x - - 
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Prioritat 2 Garantirem la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom. 
Compromís 36 
 
 
 
Descripció del programa 
 
Dur a terme tot tipus d’accions per normalitzar i estendre l’ús del català a la ciutat. 
 
Àmbit competencial Persones destinatàries 

Competència delegada 
 

 
El CNL dona servei a Terrassa, Rubí, que són els 
dos municipis consorciats, i municipis adscrits al 
CNL: Matadepera, Rellinars Vacarisses, Ullastrell, 
Viladecavalls. També al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. 
 
Població adulta dels municipis consorciats i dels 
municipis adscrits: 

- particulars 
- associacions 
- empreses 
- administracions 
 

 
Objectius anuals 
 
� Fomentar l’ús del català i fer-lo present en tots els àmbits de la població. 

� Oferir formació i assessorament lingüístic a la ciutadania. 

� Potenciar la llengua com a eina de cohesió social. 

� Afavorir la igualtat d’oportunitats a través del coneixement de la llengua. 

 

Actuacions realitzades 
 
• Cursos de català de nivells inicials, bàsics, elementals, intermedis, de suficiència i de nivell 

superior. Cursos en línia de nivell superior 

• Cursos de recursos lingüístics en xarxa 

• Assessorament lingüístic a xarxes d’emprenedors, comerços, petites empreses, particulars i 

administracions 

• Participació en proves de processos de selecció de les administracions locals adscrites 

• Activitats de cultura i cohesió: sessions de teatre, visites a exposicions, a museus, a les 

biblioteques de districte, als mercats 

• Voluntariat per la llengua: creació de parelles lingüístiques, col·laboració amb el Punt del 

Voluntariat 

• Activitats de dinamització: concursos lingüístics, activitats de la campanya: I tu, jugues en català? 

Resultats Assolits 
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▪ Cursos de català : respecte del 2017, durant el 2018 el SLC de Terrassa ha augmentat en nombre 
d’inscripcions, igual que tot el conjunt del CNL. Aquest increment respon a l’augment de la demanda i 
també al canvi d’organització. A partir del setembre de 2018 hem començat a programar els cursos en 
mòduls trimestrals, cosa que ha representat que tinguem un període més d’inscripció a l’any. 

 CNL de Terrassa i Rubí:  2015: 1.796 2016: 1.987   2017: 1.890 2018: 2.627 

 SLC de Terrassa:   2015:  1.199 2016: 1.342 2017: 1.410 2018: 1.774 

 

- L’índex d’assoliment es manté, tot i que hi ha una petita davallada:  de 87,7%, el 2017, a 86,3% el 
2018. Considerem que continuem tenint un índex d’assoliment positiu. 

 

- Del 2017 al 2018, s’incrementen els empadronats nats a l’estranger  dels nostres cursos. Al SLC de  
Terrassa, el 2016 eren un 59%, el 2017 van pujar fins al 63,3%, i el 2018 han arribat a ser el 68%  
dels nostres alumnes. Valorem positivament aquesta dada, perquè es tracta d’un col·lectiu que s’ha de 
formar de manera prioritària. 

 

▪ Participació en processos de selecció: 6 proves de català realitzades per a diferents 
administracions, en què han participat 405 aspirants. 

 

▪ Voluntariat per la llengua : hem registrat un increment tant de voluntaris com d’aprenents respecte 
del 2017. Sempre Dades del CNL: 

- 2016, 187 aprenents i 121 voluntaris, 316 parelles 
- 2017, 228 aprenents i 156 voluntaris, 330 parelles 
-  2018,  235 aprenents i 172 voluntaris, 354 parelles 

 
 
Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
 
Valorem positivament els resultats del 2018. 
 
Pel que fa als cursos , per l’ increment d’inscripcions. Continuem augmentant el nombre d’inscripcions, 
després de diversos anys de davallada, general a tot el CPNL. L’explicació de l’ increment no és 
simple, obeeix, en part, a l’augment pressupostari del Servei de Terrassa (el 2017), que ha fet possible 
organitzar dos cursos més per trimestre; al fet que la nostra ciutat continua creixent en nombre 
d’habitants, i es manté l’arribada de persones d’altres països;  a la reactivació de l’economia...  
 
Aquest increment també es correspon als esforços que s’han fet des del CNL per adequar-se a la 
demanda i diversificar l’oferta de cursos: durant el 2018 hem passat a fer mòduls trimestrals, per tal 
que les persones que s’inscriguin als nostres cursos puguin fer  3 mòduls en un any, per tant, en molts 
casos, un nivell del Marc Comú de Referència Europeu en un any. També hem canviat l’organització 
dels cursos que programem per al Servei de Primera Acollida, de manera que oferim més hores de 
formació en menys temps. 

 
També s’incrementa el nombre de parelles lingüístiques . Valorem positivament la col·laboració amb 
el Punt del Voluntariat de Participació Ciutadana. Per arribar a un altre perfil de persones, s’està 
treballant en la modalitat de parelles virtuals, però ara per ara no aconseguim créixer en aquesta 
modalitat. Mantenim el nombre d’establiments col·laboradors i augmentem lleugerament. Són 
establiments que acullen les parelles lingüístiques també els alumnes dels cursos que fan pràctiques 
lingüístiques. 
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Finalment, també valorem molt positivament l’increment de pàgines revisades pel servei 
d’assessorament  lingüístic . Hem mantingut una oferta adequada en aquest sentit i s’ha treballat 
intensament per arribar a usuaris del sector socioeconòmic, a més d’atendre les demandes dels 
diferents serveis de l’Ajuntament. Mantenim l’esforç constant per arribar a nous usuaris del sector 
socioeconòmic, comerciants i petites emprenedories. 
 
Ens sembla interessant ressaltar que el SLC de Terrassa atén més d’un 3,5 % de la població d’origen 
estranger. D’una banda, podem dir que es tracta d’una xifra important si considerem la capacitat del 
Servei pel que fa a recursos humans: tenim 7 professors en jornada completa; d’altra banda, si sabem 
que les persones d’origen estranger de la nostra ciutat representen un 15% del total, es fa evident que 
s’hauria de poder donar més servei i atendre més persones que necessitin aprendre català. 
 
També volem remarcar que durant el 2018 ha augmentat el percentatge d’alumnat d’origen estranger 
als cursos de nivells més alts que l’inicial i el bàsic 1, cosa que és realment important, ja que és 
imprescindible que les persones que inicien un procés d’aprenentatge d’una llengua nova necessiten 
realitzar moltes més hores de formació: 45 hores no proporcionen un nivell de català mínim per poder-
lo fer servir amb normalitat. 
 
 
 
 
 
*Accions concretes especificades a les fitxes de pressupost 
 

 
Actuacions realitzades. Indicar quan sigui possible  el cost de cada actuació 
 
A Terrassa: 
 
� 84 cursos de tots els nivells (15 cursos més que el 2017), dels quals 49 han estat de nivell bàsic i inicial 

(37 l’any 2017) 

� Dones inscrites als cursos: 1.222  dones, que representen un 69% del total d’inscripcions (1.774)  

� Dones d’origen estranger inscrites als cursos: el 2018, 833 dones d’origen estranger. Representa un 

increment d’un 40%, que obeeix a l’augment de les persones d’origen estranger als cursos. 

� Específic: curs de nivell Bàsic 3,  per a persones de cultura gitana de Torre-sana, organitzat en 

col·laboració amb el Pla d’Entorn Educatiu. Finalment, les alumnes han estat majoritàriament dones que 

no havien acabat la formació obligatòria.  

Classificació del programa Subprograma: Cursos de català per a  adults, de tots els nivells 

Objectius anuals 

▪ Formar la població que s’inicia en l’aprenentatge, sense distinció 

de gènere 

▪ Formar dones d’origen magribí que no assisteixen per iniciativa 

pròpia a l’oferta de cursos de primera acollida 

- Donar a conèixer els serveis de la ciutat, promoure la inserció 

social de les dones de determinats col·lectius 

▪ Aconseguir fidelitzar l’alumnat: que no es limitin a la formació més 

bàsica 

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ASSOCIADA  A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE * 
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� Oferta de cursos de vespre que acabin abans de les 9, per afavorir la conciliació familiar i laboral, tant 

dels treballadors, com de les persones que s’han de formar. 

 
Resultats Assolits i valoració 
 
• Posem en valor el fet que s’incrementi el nombre de dones que s’inscriuen als nostres cursos, 

especialment l’ increment de dones d’origen estranger, atès que es tracta d’un col·lectiu que  acostuma a 
tenir més dificultats per relacionar-se amb la població del país a través de l’activitat professional o de 
formació. També volem remarcar l’oportunitat que ha representat per a les dones de cultura gitana de 
Torre-sana el curs que s’hi ha organitzat. 

 
• En conjunt, en els nostres cursos sempre hi ha més dones inscrites que no pas homes. Les causes són 

complexes. Tampoc no creiem que s’hagi d’incentivar un increment d’homes: en aquests moments, 
aprendre català pot ser una formació estratègica que permeti l’accés al mercat laboral de moltes dones, 
tot i que sigui en sectors tradicionals com els de la cura o l’atenció al públic.   

 
• Volem continuar oferint diferents opcions de formació: grups generals mixtos com a prioritat, però també 

grups adreçats a dones per poder incidir en col·lectius específics. També volem adequar al màxim els 
horaris a les necessitats de les dones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de català   

Nom indicador 
Servei Local 
de Terrassa  

CNL de Terrassa i Rubí 

Nombre de cursos presencials de català 
84 131 

Inscripcions als cursos de català 1.774 2.627 

Alumnes nats a Catalunya 20% 20,4% 

Alumnes nats a la resta de l’Estat espanyol 
11% 12% 

Alumnes nats a l’estranger 68,3% 67,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntariat per la llengua   

 
Servei Local 
de Terrassa  

CNL de Terrassa i Rubí 

INDICADORS DEL PROGRAMA  
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Nombre de parelles 
207 354 

Nombre d’aprenents 143 235 

Nombre de voluntaris 112 172 

 
Participació en processos de selecció   

 
Servei Local 
de Terrassa  

CNL de Terrassa i Rubí 

Nombre de proves  
6 16 

Assessorament lingüístic   

Nom indicador 
Servei Local 
de Terrassa  

CNL de Terrassa i Rubí 

Pàgines revisades 
1.270 2.247 

Pàgines revisades administració local 272 1.421 

Pàgines revisades sector d’economia 663 739 

Pàgines revisades sector associatiu 
208 279 

Altres sectors 125 137 
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Concepte de despesa Pressupost (definitiu) Despesa executada % d'execució
Personal -  €                               -  €                                    
Béns corrents i serveis 25.800,00 €                    25.490,58 €                         98,80%
Transfrències corrents 153.300,00 €                  153.300,00 €                       100,00%
Inversions -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... 179.100,00 €                  178.790,58 €                       99,83%

Ingressos associats Pressupost (definitiu) Ingrés executat % d'execució
Taxes i preus públics -  €                               -  €                                    
Transferències corrents -  €                               -  €                                    
Ingressos Patrimonials -  €                               -  €                                    
Transferències de capital -  €                               -  €                                    
 -  €                               -  €                                    
TOTAL...................... -  €                               -  €                                    

 
 

 
 
 
 

INDICADORS D’EXECUCIÓ ECONÒMICA  
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