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Taula Política del Pacte de Ciutat  per a l’impuls e conòmic i social de Terrassa  
Grup de treball d’equitat, cohesió social i perspec tiva de gènere  
 

Reunió núm.  01/2020 
Data 10 juny de 2020 Lloc  TEAMS 
Hora Inici  9:30 Hora final  11:00 

 

ASSISTENTS 

 
• Noel Duque (Tot per Terrassa) 
• Eva Candela (PSC) 
• Teresa Ciurana (ERC) 
• Ona Martínez (ERC) 
• Isabel Martínez (Ciutadans) 
• Meritxell Lluís (Junts per Terrassa) 
• Isidre Colás (Coordinador General) 
• David García (Director Àrea Drets Socials) 
• Santiago Martínez (Director Àrea Cicles de la Vida) 
• Helena Alcaraz (Directora Àrea Projecció de la ciutat) 
• Rafael Homet (Educació) 
• Carles Sánchez (Esports) 
• Joan Coy (Cultura) 
• Mercè Soler (Polítiques d’igualtat) 
• Jordi Feiner (Plans i Projectes de Ciutat) 
• Marc Armengol (Plans i Projectes de Ciutat) 

 

ORDRE DEL DIA  
 
Únic.- Constitució i funcionament del grup de treball 
 

RESUM DELS TEMES TRACTATS 

 
1. Constitució 
 

Es constitueix el grup de treball i es dona informació general del procés.  
 

2. Composició 
 
Es proposa que l’Institut de Defensa dels Drets Humans pugui participar en els grups de 
treball amb un paper de suport i assessorant tècnic en tot el procés d’elaboració del Pacte. 

 
3. Funcionament 

 
S’acorda que les Direccions de les Àrees de Drets socials, Cicles de la Vida i Projecció de 
la ciutat coordinaran, cadascuna dins del seu àmbit d’actuació, l’elaboració d’un primer 
document amb la màxima informació que els sigui possible: diagnosi, situació del diferents 
sectors o col·lectius afectats, actuacions de xoc ja realitzades, en execució, que és previst 
iniciar a curt termini i previsions a mig i llarg termini, etc. 
 
S’acorda que aquesta informació es lliurarà com a màxim al llarg de divendres dia 12 de 
juny al Coordinador General que s’encarregarà d’agrupar totes les aportacions en un únic 
document que s’adjuntarà a la convocatòria de la segona reunió del grup de treball, que es 
fixa el dilluns dia 15 de juny a les 8 hores. 
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A partir d’aquest document inicial, els grups polítics faran les seves propostes i aportacions 
al document inicial, a poder ser abans de la reunió programada pel dia 15. 
 
Cada grup farà arribar les seves propostes a la resta de grups municipals així com també 
al Coordinador General, i seran analitzades i tractades a la reunió del dia 15. 
 

4. Calendari: Propera reunió 
 
Es convocarà una nova reunió del grup de treball el dia 15 a les 8 hores per al seguiment 
dels treballs de diagnosi i presentació i anàlisi de les propostes. 
 

5. Continguts d’anàlisi i propostes 
 
Es fan diverses aportacions en relació a alguns dels aspectes que es considera caldria 
analitzar en el marc del treball d’aquest grup: 

 
� Gent gran. Com vehicular l’equip de dependència, atenció domiciliària, serveis de salut 

i de gent gran. Cal analitzar com donar resposta a l’envelliment de la població i millorar 
l’autonomia d’aquest col·lectiu. Cal també tenir en compte la precarietat en el sector 
de la cura de la gent gran a les seves llars, que presenta una gran precarietat i que 
està constituït principalment per dones. 
 

� Serveis socials: Es va iniciar un pla de xoc des del minut zero per atendre els 
col·lectius més desfavorits. Caldrà veure com podem millorar els model de serveis 
socials, de manera que no es centrin exclusivament en l’aspecte assistencial, per 
afegir-hi més valor i qualitat. Caldrà potenciar també les sinèrgies transversals amb els 
àmbits d’economia i ocupació. 
 

� Polítiques de igualtat. Cal incorporar la perspectiva de gènere al Pacte. Caldrà un 
anàlisi en relació amb els impactes en relació a la violència masclista, posar una 
mirada interseccional, tenir en compte els drets de conciliació i coresponsabilitat. És 
especialment important que educació, cultura i esports incorporin la mirada de gènere, 
com també ho és en la resta de polítiques municipals. 

 
6. Altres qüestions 

 
� Per tal d’enriquir l’anàlisi i les propostes es demana que tots els grups municipals 

puguin conèixer amb el màxim detall els resultats de les diverses reunions que el 
Govern està mantenint amb els principals agents socioeconòmics i col·lectius 
ciutadans. 
 

� Degut a l’àmplia diversitat dels temes que ha de tractar aquest grup, es planteja la 
possibilitat de treballar en reunions monogràfiques, centrant cada reunió en un àmbit 
diferent. 
 

� Esports: Es demana poder disposar de mes informació sobre l’impacte de l’actual crisi 
està tenint en les entitats esportives més petites, moltes d’elles en situació precària. 
Caldrà tenir-les en compte doncs fan una important tasca de cohesió social. 

 


