
Taula Política del Pacte de Ciutat  per a l’impuls econòmic i social de Terrassa

Grup de treball d’equitat, cohesió social i perspectiva de gènere

Reunió núm. 02/2020

Data 15 juny de 2020 Lloc TEAMS

Hora Inici 8:00 Hora final 9:15

ASSISTENTS

Àmbit polític Àmbit de suport i assistència tècnica 
Isidre Colás (Coordinador General)

Mònica Polo (Tot per Terrassa) David García (Dr. Àrea Drets Socials)
Rosa Boladeras (Tot per Terrassa) Santiago Martínez (Dr. Àrea Cicles de la Vida)
Miquel Àngel Moreno (Tot per Terrassa) Helena Alcaraz (Dra. Àrea Projecció ciutat)
Teresa Ciurana (ERC) Carles Sánchez (Esports)
Ona Martínez (ERC) Mercè Soler (Polítiques d’igualtat)
Isabel Martínez (Ciutadans) Joan Coy (Cultura)
Meritxell Lluís (Junts per Terrassa) Rafael Homet (Educació)
Mariona Vigués (Junts per Terrassa) Jordi Feiner (Plans i Projectes de Ciutat)

Marc Armengol (Plans i Projectes de Ciutat)
 Anna Palacios - directora IDHC

Karlos Castilla – investigador IDHC
 June Orenga – investigador IDHC

Els representants del PSC comuniquen que no assistiran a cap reunió del Pacte de Ciutat fins
que no es restableixi la normalitat democràtica i es deixin de traspassar les més elementals
línies vermelles de decència i respecte polític i personal.

ORDRE DEL DIA 

Únic.- Seguiment dels treballs de diagnosi i presentació i debat de propostes.

DOCUMENTS QUE S’APORTEN 

 Promoció i Difusió Cultural  : Avaluació del tancament d'equipaments i anul·lació d'activitat 
març a juny 2020.

 Arxiu Històric  . Impacte dels tres mesos de confinament.
 Projecció de la Ciutat  . Aportacions per al document base del grup de treball d’equitat i co-

hesió social.
 Museu de Terrassa  . Informe d´afectació Covid-19
 Biblioteques  . Informe sobre l'afectació del servei en el període de confinament i desescala-

da del COVID-19, des del 13 de març de 2020.
 Ciutadania i convivència  . Informe d’afectació i propostes per al Pacte de ciutat.
 Polítiques de gènere  . Incorporació de la perspectiva de gèneres a la planificació de les ac-

tuacions que ha de dur a terme l’Ajuntament de Terrassa per pal·liar les conseqüències de 
la crisi del COVID-19 i en el Pacte de Ciutat. 

 Polítiques de gènere  . Covid19 i perspectiva de gènere en l’àmbit de l’ocupació.
 Polítiques socials d’habitatge  . Indicadors.
 Polítiques socials d’habitatg  e. Balanç actuacions durant l’estat d’alarma, 12 juny 2020. 
 Serveis Socials  . Resum d’atencions i tasques dels serveis socials en període Covid-19.
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 Cicles de la Vida  . Document de valoració inicial d’impactes i afectacions.
 Cicles de la vida  . Proposta d’elements de debat.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 Ciutadans
 Junts per Terrassa

RESUM DELS TEMES TRACTATS

Isidre Colás→ S’ha lliurat un conjunt de documents per part dels serveis i ara cal que els grups
municipals  facin  una  valoració  general  de  la  informació  lliurada  i  formulin  les  seves
propostes.  Per  facilitar  aquesta  tasca  a  nivell  tècnic  es  farà  un  document  agrupat,
estructurat per àmbits i naturalesa de les propostes, que faciliti la revisió per part dels grups
i així en una propera reunió es pugui avançar en el debat polític de les propostes a incloure
al Pacte de Ciutat.

També es dona la benvinguda al grup als 3 representants de l’Institut de Drets Humans que
a partir d’ara s’integraran en el treball dels grups de treball.

 
Meritxell Lluís → Indica que el document presentat pel seu grup no està complert i que l’aniran

completant a mida que avancin en l’anàlisi de la documentació lliurada pels serveis.

Teresa Ciurana → Es mostra a favor de la proposta de donar un temps per analitzar els
documents a fons i aprofundir en el debat de les propostes en una propera reunió del grup. 

En l’àmbit d’Educació, tot i que s’han fet i s’estan fent coses, cal apuntar cap on volem
anar a  partir d’ara. Hi ha molts impactes en el mon educatiu, ,com per posar un exemple, l’
absentisme. Sobre la taula estan projectes com el  fora escola,   educació 360 a temps
complert, els Plans d’entorn en que ja s’està treballant. L’impuls a la Formació Professional.
Cal generar noves oportunitats en l’educació dels joves per evitar l’abandonament escolar.
Cal també potenciar l’educació dels adults; Reforçar l’oficina municipal d’educació. I cal tirar
endavant  el  Conveni  amb  el  Departament  d’Ensenyament  per  l'escletxa  digital.  Altres
qüestions  que  caldrà  abordar  són  els  menjador  escolars,  l’adaptació  dels  espais,  i
aconseguir ordinadors per als alumnes amb més precarietat.

Respecte de  Ciutadania, els informes mostren les dades més rellevants i  proposen les
polítiques que haurem d’impulsar. Hi ha propostes en polítiques migratòries i destaca que
falta recollir al document l’aspecte interreligiós també la necessitat de tenir en compte la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.

Ona Martínez→ Planteja una breu síntesi dels documents lliurats en relació a la Infància i la
joventut.  S’han  analitzat  els  impactes  del  Covid-19  en  aquests  dos  col·lectius,  que al
pensar les propostes d’actuació a futur, hem de tenir en compte i no deixar-los a banda.

Indica que aquest és un col·lectiu que pateix d’una precarització crònica. S’han detectat
impactes en aspectes relacionats amb l’emancipació dels joves, que caldrà abordar des de
múltiples vessants: educació, ocupació, formació i habitatge, etc.

Un altre aspecte important són els impactes de la crisi en la salut emocional dels joves. En
les enquestes fetes s’ha detectat un estat d'ànim negatiu entre la joventut i en la relació
entre  aquest  col·lectiu  i  l’Ajuntament.  Les  propostes  de  treball  apunten  a  possibles
solucions a aquests impactes. Destaca la importància d’impulsar el Pacte per l’emancipació
juvenil a la ciutat i abordar-ho de forma consensuada amb els grups polítics, però també
amb els agents de la ciutat. Considera que l’emancipació es un problema no només en
qüestió d’accés a l’habitatge sinó que cal facilitar que la joventut tingui les eines educatives,
d’ocupació, etc. necessàries.
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En relació amb la salut emocional explica que ja s’estava treballant en un Pla de salut
emocional i considera que ara és el moment de fer-lo avançar amb urgència. Ens calen
eines perquè els joves tinguin recolzament en aquest àmbit.

Hi  ha  també  un  altre  aspecte  que  no  es  pot  deixar  de  banda.  El  mon  dels  joves  és
principalment  digital  i  el  servei  de  joventut  haurà  d'ampliar  lla  seva  oferta  de  serveis
telemàtics. Calen eines per facilitar que l’Ajuntament estigui més proper a la joventut, més
enllà de la prestació tradicional, que és presencial. 

Apunta un nou tema no tractat  als documents com és el  del  Voluntariat.  Cal aprofitar
l’empenta que durant  la crisi  hem vist  en les accions de voluntariat  i  trobar espais per
potenciar-lo i poder impulsar nous projectes en aquest àmbit. Les entitats que conformen el
teixit associatiu són imprescindibles per construir xarxes de suport i solidaritat ciutadanes
que són especialment importants en temps de crisi.. Caldrà obrir un espai de les entitats on
aquestes  hi  puguin  trobar suport  i  que serveixi  també per  a  la  interrelació  entre  elles,
potenciant el treball en xarxa dins la ciutat.

Mònica Polo → Indica que la crisi del Covid ha posat de manifest la vulnerabilitat de la gent
gran. I per això caldrà reforçar i treballar per aquest col·lectiu, fent arribar les actuacions i
projectes  a  tots  els  barris  i  a  totes  les  persones grans,  sense  excepció.  Recorda  que
l’Ajuntament no te competències en un tema que s’ha mostrat clau en aquests crisi com és
el de les residències. Altres aspectes que s’haurà de tenir en compte són el maltractament
de la gent gran. 

Per això caldrà impulsar el pla estratègic, i  sumar esforços per impulsar polítiques que
ajudin a pal·liar la gran vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. I caldrà fer-ho amb urgència dons
el temps ens juga en contra..

David Garcia → Reforça els arguments i  explicacions donats en relació amb la  gent gran
considerant que cal fer una reflexió respecte del suport que s’ha de donar a la gent gran
més enllà de la pròpia oficina. Caldria articular respostes a l’envelliment de la població i
garantir  uns  serveis  d’atenció  domiciliària  de  qualitat.  Explica  que  caldrà  establir
mecanismes de relació entre l’ajuntament i les residències i caldrà donat amb mes recursos
les polítiques  per  a  la  gent  gran per  establir  un sistema de trucades assistencials.  En
aquest àmbit  caldrà treballar de forma coordinada en els àmbits de gent gran i  serveis
socials per donar resposta a les persones, de qualsevol condició i edat, a totes les seves
necessitats. Caldrà millorar els circuits i reenfocar el model d’atenció a la gent gran.

En relació  amb els  drets socials explica  que s’ha lliurat  un informe bàsic  amb dades
d’atencions. Respecte del que caldrà fer a partir d’ara indica que caldrà potenciar l’atenció
virtual. L’experiència d’aquest període de confinament, en que hem atès les necessitats de
la ciutadania amb només 15 persones treballant presencialment, ,ens demostra que molts
dels  serveis  que  prestem  es  poden  fer  amb  atenció  telefònica  i  eines  telemàtiques.
Considera una prioritat crear aquesta nova oficina, que ajudaran a evitar llistes d’espera. Es
poden tramitar ajuts i  prestacions sense obligació presencial,  com s’havia fet fins ara, i
agilitzar la resposta que donem. També la tramitació de les beques menjador i els casals
estiu telemàticament han donat un bon resultat.

Respecte de l’habitatge social, s’han lliurat dades de 2019 i les accions fetes durant la
pandèmia. Durant l’estat d’alarma s’han aturat els desnonaments, però d’aquí poc ja es
tornaran  a  iniciar  i  això  és  preocupant  ja  que  a  l’Ajuntament  tenim  pocs  recursos
habitacionals. Caldrà pensar en una estratègia per donar cobertura a aquestes necessitats
perquè l’accés al mercat privat és complicat. Una possibilitat que s’apunta és fer un conveni
amb cooperatives i entitats locals que puguin avalar el lloguer i l’accés a l’habitatge per a
les persones més necessitades,  i  fer  el  seguiment  a  aquestes famílies.  Això permetria
garantir l’accés a l’habitatge i alhora donar garanties a la propietat. 

Quant a les  polítiques gènere destaca el problema de la violència gènere que tots hem
pogut veure durant aquesta crisi.  Des del servei s’ha continuat fent atenció a les dones
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afectades. Destaca també el sector de la cura i atenció a les persones,  amb un perfil de
treballadores feminitzat i  amb molta precarietat  laboral.  L’impacte serà més important a
mesura que anem sortint de la crisi Aquest és un aspecte que s’haurà de coordinar amb el
grup de treball d’economia i ocupació i establir polítiques actives d’ocupació per aquests
col·lectius.

Meritxell  Lluís→  agraeix  la  feina  feta  pels  serveis  municipals.  Indica  que  el  seu  grup
comparteix l'exposat en les anteriors intervencions. El document lliurat pel seu grup conté
un llistat de propostes, moltes d‘elles transversals.

Considera,  fent  referència  al  Pacte  de  Ciutat,  que tal  com s'explica com a premisses
prèvies en el document de 100 propostes que JxT ha aportat a aquest grup de treball, cal
emmarcar-lo en la Carta Euroepa de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i en la
Convenció Internacionals dels Drets de les Persones amb Discapacitat així com alinear-lo
amb els objectius de l’agenda 2030 i els ODS. Considera bàsica que incorpori una visió
interseccional en totes les propostes que s’hi recullin, donat resposta a les necessitats de
les persones en totes les vessants, àmbits i franges d’edat.

El Pacte de ciutat, al seu parer, ha de un element estratègic dinàmic i revisable, perquè la
societat és altament canviant i caldrà anar-lo adaptant en funció dels canvis que es puguin
produir en el futur. Remarca que caldrà repensar el Pla de Resiliència i reescriure’l en la
línia del Pacte de Ciutat.

Destaca la importància que el Pacte sigui també avaluable. Caldrà que tingui un calendari
d'execució de les mesures i compti amb indicadors. 

Rosa Boladeras→ Fa referència a l’àmbit cultural explicant que és un dels més afectats per
la crisi. Un sector que ja està en precari abans i que el Programa de Govern ja enfocava
línies  d’actuació  per  impulsar  aquest  sector  en  àmbits  com  la  creació,  investigació,
intercanvi i creació de talent, etc.. 

Un altre dels grans reptes a afrontar és el de l’accés a la cultura. Considera que caldrà
impulsar  programes  per  fer  arribar  la  cultura  als  districtes,  tot  promovent  la  igualtat
oportunitats. Al seu parer, la cultura es un dret fonamental i cal posar-lo a l’altura d’altres
drets. Actualment costa encara, socialment, entendre que si no hi ha cultura no hi canvis a
la societat. I des del Servei de Cultura s’està treballant ja en aquest sentit. 

Cal comunicar que la visió cultural ha d’estar a totes les àrees i és un aspecte transversal.
Ja  s’han  iniciat  alguns  treballs  amb  d’altres  serveis  en  aquest  àmbit.  Destaca  com  a
projecte el segell «GAS». Gènere, Accessibilitat i Sostenibilitat. Es proposa que l’obtenció
d’aquest segell sigui un requisit que hagin de tenir tots els projectes culturals a la ciutat. 

Indica, finalment, que caldrà mantenir els serveis de biblioteques, museus, etc. que ajuden
a crear xarxa i cohesió social, treballant en finestreta única.

Ona Martínez→ Reforça la intervenció anterior del grup de Junts per Terrassa indicant que la
interseccionalitat ha de ser present al Pacte de Ciutat, però no exclusivament, sinó que
també ha de ser present a totes les polítiques i actuacions municipals. Una possibilitat seria
crear  grups  transversals  de  diversos  serveis  per  construir  polítiques  estratègiques
municipals,  que  afavoririen  el  treball  cooperatiu  entre  serveis  i  la  posada en  comú de
visions  diverses.  Per  exemple,  el  disseny  de  polítiques  d’ocupació  en  perspectiva  de
gènere.

Respecte a la  participació ciutadana, considera imprescindible el paper del Consell de
Joves, un col·lectiu que s’ha d’escoltar.

Helena Alcaraz→ En l’àmbit esportiu, destaca que el servei ha prioritzat en la reobertura dels
equipaments en funció de les fases de desescalada com a mesura per donar suport  a
esportistes  i  entitats.  S’està  treballant  per  obrir  la  temporada  de  bany  a  les  piscines
municipals adaptada a la nova situació atès que per a les persones que no tenen recursos
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per anar de vacances, aquest pot ser un recurs necessari. Recorda que fa molt poc temps
s’ha aprovat el Pla Director de l’esport i que el Pacte Ciutat hauria de tenir en compte el seu
contingut que ja marca el full de ruta a seguir en aquest àmbit..

Isabel Martínez→ Mostra el seu agraïment per la feina feta pels serveis. Explica que el seu
grup no ha pogut treballar proposta a proposta pel poc temps amb que tots els membres
d’aquest  grup  de  treball  han  comptat.  Es  mostra  d’acord  en  que  cal  analitzar  tota  la
documentació aportada i centrar el debat a la propera sessió. 

Isidre Colás→ Explica que algunes de les propostes presentades fan referència a qüestions de
fiscalitat,  bonificacions,  excepcions  d’impostos,  etc.  Indica  que aquestes  propostes   es
traslladaran a la Taula de fiscalitat que és l’instrument que s’ha creat per a l’anàlisi global
de totes aquestes propostes.

Indica també que el Pacte tindrà calendari, indicadors i un sistema de seguiment que faciliti
el retiment de comptes. El contingut del Pla s’estructurarà en diversos apartats: Anàlisi,
diagnosi, línies d’actuació i mesures. I Per a cada mesura es procurarà establir un calendari
i indicadors d’execució. Serà també un Pacte adaptable perquè, com ha s’0ha apuntat en
anteriors intervencions, la realitat és i serà canviant. 

Meritxell Lluís→ Comparteix aquests punts. Un altre element que considera important és la
coordinació entre les actuacions dels 3 grups de treball. Per això seria convenient que el
tractat a cada grup es traslladi a la resta grups. Així mateix, remarca la importància de que
cada  grup  de  treball  tingui  com a  premisses  prèvies  i  bàsiques  la  Carta  Euroepa  de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i en la Convenció Internacionals dels Drets de
les Persones amb Discapacitat així com els ODS.

Planteja també un dubte metodològic preguntant  quan i  com es treballaran els valors i
fonaments  del  pacte  que  es  recullen  a  l’acord  polític  per  al  Pacte.  Considera  que  és
important no oblidar-ho atès que aquests apartats determinen el marc que engloba tot el
pacte.

Finalitza  la  seva  intervenció  agraint  la  participació  de  l’Institut  dels  Drets  Humans  de
Catalunya. 

Isidre Colàs→ Respon a la qüestió metodològica formulada indicant que aquest aspecte s’ha
de tractar a la Taula Política del Pacte.

Calendari. Propera reunió.

S’acorda  que  es  buscarà  un  dia  i  hora  d’acord  amb  la  disponibilitat  de  les  agendes  dels
membres polítics del grup de treball, a poder ser el proper dijous o divendres i es convocarà
una nova reunió per a iniciar el debat en relació a les propostes que hi ha sobre la taula. 

Per facilitar el treball es lliurarà a la major brevetat possible un document agrupat amb totes les
propostes que hi ha sobre la taula en aquests moments.
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