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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.  3/2020 

Data 19/06/2020 Lloc  TEAMS 

Hora Inici  12:30 Hora final  14:00 
 

ASSISTENTS 

 
Àmbit polític  Àmbit de suport i assistència tècnica  

Noel Duque (Tot per Terrassa) Isidre Colás (Coordinador General) 
Miguel Angel Moreno (Tot per Terrassa) David García (Dr. Àrea Drets Socials) 
Teresa Ciurana (ERC) Santiago Martínez (Dr. Àrea Cicles de la Vida) 
Ona Martínez (ERC) Helena Alcaraz (Dra. Àrea Projecció ciutat) 
 Alex Monfort (Infància,Famílies,Joventut,Gent gran ) 
 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) 
 Karlos Castilla – investigador IDHC 
 June Orenga – investigador IDHC 

 
S’excusa l’assistència, per raons personals, de la Rosa Boladeras. 
 

ORDRE DEL DIA  

 
Seguiment dels treball, anàlisi i debat de les propostes presentades. 
 

DOCUMENTS QUE S’APORTEN  

 
� Document agrupat de propostes dels serveis i dels grups municipals. 

 

RESUM DELS TEMES TRACTATS  

 
Isidre Colàs → Fa un resum de l’estat dels treballs indicant que el grup ja disposa d’un 
document integrat de síntesi de les propostes presentades, ordenades per àmbit temàtic, que 
facilitarà la tasca de revisió, així com el debat i valoració d’aquestes. 
 
Pel que fa a la resta de grups, explica que no estan tant avançats. En Economia i Ocupació 
estan ja treballant en el document de síntesi, que s’espera tenir llest a principis de la setmana 
vinent. Pel que fa al grup de Medi Ambient els serveis implicats estan elaborant les seves 
propostes i aportacions al grup. Això permetrà que a finals de la setmana vinent disposem de 3 
documents d’anàlisi i proposta per continuar treballant. 
 
Explica també que s’ha plantejat la necessitat de revisar el calendari previst per a la elaboració 
del Pacte de Ciutat.  Això és degut a que s’ha canviat la estratègia inicialment definida, que 
preveia que el Pacte de Ciutat inclogués també mesures urgents. Ara el plantejament és de 
treballar de manera diferenciada el Pla de Xoc i el Pacte de Ciutat. Les direccions de les àrees 
ja disposen de la informació necessària per treballar aquest primer document amb l’objectiu 
que es pugui aprovar pel Ple a principis de juliol. El Pla de Xoc contindrà totes les actuacions ja 
fetes, les que s’estan fent i les que cal posar en marxa d’urgència a curt termini. 
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El Pacte de Ciutat, per la seva banda, serà un document estratègic amb visió de futur a mig i 
llarg termini. Això fa que disminueixi la seva urgència i sense aquesta pressió temporal es 
pugui fixar un calendari més ampli que permetrà un millor procés de debat, planificació i 
disseny d’actuacions estratègiques. I, d’altra banda, un procés participatiu de més llarga 
durada. Així doncs, considera que l’enquesta que hi ha oberta al portal de participació es pot 
mantenir més enllà de la data inicial de tancament prevista pel dia 21. 
 
Una de les coses a fer, ara mateix, és revisar el document que tenim i destriar aquelles 
mesures que formaran part del Pla de Xoc d’aquelles que plantegen estratègies a mig i llarg 
termini. En el document que tenim caldrà deixar només les propostes a llarg termini, 
estructurals i estratègiques. 
 
Tot i que la resta de grups no han programat cap altre reunió, és important continuar treballant 
en els documents propositius del Pacte de Ciutat i avançar en el debat i anàlisi, al menys a 
nivell tècnic, de les propostes, un cop s’hagin tret les que formaran part del Pla de Xoc. 
 
No es farà proposta de calendari per una propera reunió. Tot i això demana que els serveis 
tècnics continuin treballant en el document, ja sigui fent noves aportacions, afegint un nou 
apartat de propostes de Serveis Socials, etc. Quan disposem d’un nou calendari validat es 
donarà continuïtat el procés del Pacte. I, per que fa al Pla de Xoc, recorda que dilluns s’haurien 
de lliurar les propostes de cada àrea. 
 
Pel que fa al document elaborat per aquest grup, el passarem a tots els membres de tots els 
grups de manera que tothom tingui tota la informació. 
 
Ona Martínez→ Referint-se al procés de participació considera important que es pugui allargar 
el debat ciutadà i la recollida de propostes. Aquest procés te també la voluntat de ser l’inici 
d’una nova manera d'entendre els espais participatius i un calendari ampliat permetrà reforçar 
aquest nou model. Cal, però, intentar clarificar com farem el procés, tant en relació al calendari 
com especialment concretant com es recolliran les propostes i com es farà el retorn del resultat 
a les persones i entitats proposants. Considera essencial que en les sessions dels Consells de 
Participació es pugui explicar la mecànica del procés de forma clara i que, a més, es pugui 
disposar ja del document propositiu a partir del qual debatre i fer propostes. 
 
Respecte del document de síntesi de propostes elaborat, tot i ser un bon document de partida, 
creu que hi falta una part inicial, que contextualitzi la part propositiva. 
  
Isidre Colás→ Indica que a primers de la setmana vinent caldrà fer públic tant al Portal de 
Transparència com a la Participació que el calendari es troba en procés de revisió, a la espera 
que a finals de la setmana vinent es prengui un acord definitiu sobre el nou calendari. Per 
facilitar l’adopció de l’acord, demana al Servei de Qualitat Democràtica que elaborin una 
proposta tant temporal com també del funcionament del procés. 
 
Mercè Soler→ Respecte a l’enquesta, que finalitzava el dia 21, i d’acord amb l’exposat, es 
deixarà oberta i, un cop disposem del nou calendari, es reprogramarà tot el procés. 
 
En un altre ordre de coses, i fent referència als àmbits de treball d’aquest grup, considera que 
hi ha àmbits temàtics com gènere, orígen, etc. que s’han d’abordar des d’una perspectiva 
transversal i, per tant, s’han de recollir també en la resta de grups. 
 
Ona Martínez→ Respecte de joventut considera que també cal aquesta visió transversal en 
totes les polítiques i estratègies que s’acabin definit en el Pacte. Posa com a exemples 
l’emancipació l’ocupació i, en general, tot l’àmbit de competència de l'àrea de Cicles de la Vida 
que ja per si mateixa neix amb aquesta visió de transversalitat. 
 
Noel Duque→ Es mostra d’acord amb tot l’exposat fins al moment. Indica que hi ha un tema 
que no està recollit i que, al seu entendre, és important. Proposa afegir al document la 
necessitat d’impulsar noves formes de treballar, consolidant com a mesura estructural les 
mesures urgents d’atenció telemàtica que s’han posat en marxa a Serveis Socials, que han 
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permès donar resposta a les necessitats de la població i la tramitació d’emergència d’ajuts 
evitant el col·lapse del Servei. S’ha pogut donar una resposta àgil i ràpida i això no hauria de 
ser una solució provisional sinó que convidria que derivés en una proposta de canvi estructural, 
una nova manera de fer a l’Ajuntament, més àgil i eficaç. 
 
Isidre Colàs→ Considera que, efectivament, aquesta mesura implementada que ha de recollir 
el Pla de Xoc ha de tenir continuïtat en el temps i per tant, ser recollida al Pacte de Ciutat, no 
només en relació als serveis socials, sinó a tota la organització. Cal convertir una mesura 
d’urgència en una mesura estructural. 
 
David Garcia → Explica que mesures dutes a terme com aquesta de Serveis Socials i d’altres 
han d’estar al Pla de Xoc.  Dins del Pacte de Ciutat caldrà anar més enllà incorporant una 
reflexió i una visió de canvi organitzatiu. Respecte del document troba a faltar un capítol 
específic de mesures de Serveis Socials i considera que un dels principals reptes a afrontar és 
la de canviar l’actual model d’atenció per avançar cap un nou model fonamentat en 
l’acompanyament a la ciutadania des de tots els àmbits, social, suport emocional, educatiu, etc. 
 
Karlos Castilla→ Indica que de la lectura del document ha observat alguns aspectes que caldria 
concretar una mica. Posa per exemple en l’apartat de Ciutadania, una proposta en la que es 
parla de garantir l’accés a la tarja sanitària a totes les persones. Considera que, atenent les 
competències municipals, l'expressió «garantir» no seria correcte doncs no és possible fer-ho. 
Seria convenient fer una revisió del document  des d’aquesta perspectiva. 
 
Alex Monfort→ Tota vegada que en aquest grup estem parlant d’inclusió i de cohesió considera 
que cal buscar una metodologia de treball per al Pacte que sigui més transversal i no tant 
orientada a l’estructura municipal d’àrees i serveis. 
 
Helena Alcaraz→ Intervé en la mateixa línia que l’exposició anterior. Cal buscar una estructura 
temàtica transversal i caldrà fer un debat específic sobre cada àmbit, no tant sols en aquest 
grup sinó també en els altres. Considera que s’ha d’avançar en una metodologia que ens 
permeti el debat sobre polítiques transversals des de tots els àmbits. El document que tenim 
permet identificar aquests eixos de debat, però cal superar la divisió de grups per àmbits 
temàtics associats a la nostra organització d’àrees. Proposa fer reunions monogràfiques per 
cada tema o àmbit transversal. 
 
David Garcia→ Fa referència a un d’aquests projectes transversals com és el de la salut 
emocional. Aquest és un projecte que cal posar sobre la taula. Està ja molt treballat amb alguns 
serveis, però cal ampliar aquesta transversalitat, fent-la extensiva a tota la organització. El 
projecte te recursos econòmics concedits per la Diputació i s’ha parlat amb Tecnologia per que 
hi donin suport. Proposa incorporar aquest projecte al document propositiu. 
 
Ona Martínez→ Considera que seria bo fer un exercici general d’identificar, a partir del 
document que tenim, les intereccionalitats i poder elaborar un llistat de subgrups per poder 
organitzar debats i reunions de treball amb aquesta visió transversal per a les diferents 
polítiques públiques a incloure al pacte de ciutat. 
 
Mercè Soler→ Considera que l’àmbit d’aquest grup no es pot abordar des d’una perspectiva 
sectorial o competencial. El que tocaria és revisar el document i fer un pas endavant identificant 
les estratègies interseccionals i deixar la visió sectorial a banda. 
 
Isidre Colàs→ Es mostra d’acord amb les propostes anteriors. Explica que el primer que es farà 
és transmetre i compartir la informació de que disposa cada grup amb la resta, de manera que 
tothom tingui la mateixa informació. Després caldrà veure com podem posar en marxa aquesta 
nova dinàmica i definir mecanismes i instruments que facilitin el debat i treball transversal.  
 
Teresa Ciurana→ Intervé per manifestar que disposar d’un document inicial era necessari com 
a punt de partida per iniciar el treball. Es mostra d’acord en la proposta de transcendir 
l’estructura actual de grups sectorials per passar a un model de grups de treball transversals on 
el debat es centri en àmbits concrets, però des d’una perspectiva interseccional. 
 


