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el tema del mes
La carta de l’alcalde

El sistema de comunicació
municipal, un servei públic per
a tots els ciutadans i les
ciutadanes.
 VisquemTerrassa
Revista d’informació
municipal i ciutadana.
Repartiment a domicili.
 Sortim!
Una agenda mensual amb
propostes culturals i d’oci per
viure a fons la ciutat. Participa
al blog
www.sortimterrassa.blogspot.
com.
 VisquemTerrassaTV
Una webTV, a Internet, amb
continguts audiovisuals
d’actualitat.
www.visquemterrassa.tv
 La web municipal
A www.terrassa.cat, tot
l’Ajuntament a Internet:
informació, administració
electrònica, serveis.
 Edicions municipals
L’Ajuntament edita
periòdicament llibres,
publicacions, dossiers i fullets
sobre temes monogràfics i
d’utilitat ciutadana.
 Terrassa Capital
El Pla de comunicació
municipal. Més informació a
www.terrassa.cat i a
www.terrassacapital.blogspot.
com.
 Punts infoservei
Punts d’accés a Internet a
diferents indrets. També hi ha
disponible una àmplia xarxa
d’ordinadors d’accés gratuït.
 El portal ciutadà
Un espai obert a les entitats i a
la participació, a
www.terrassa.net.
 Servei 010
Un servei d’informació
telefònic i a la web.
 Mitjans de comunicació
públics
CanalTerrassa TV
Ràdio Municipal: 95.2 FM
www.terrassadigital.cat
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Pere Navarro
Alcalde de
Terrassa

Compartint l'espai

P

oder anar d'un lloc a l'altre de
manera còmoda i segura és
una de les principals aspiracions de la majoria de les
persones que viuen als municipis
mitjans o grans, com Terrassa.
Plenament conscients d'aquesta
necessitat, ja fa temps que a la
nostra ciutat hem posat en marxa un
nou model de mobilitat que permeti
a tothom desplaçar-se sense
problemes, ja sigui a peu, en
bicicleta, en vehicle privat o en
transport públic.
En els darrers anys el nombre de
cotxes a la ciutat ha crescut
considerablement, però l'espai
disponible, els carrers, no ho ha fet
en la mateixa proporció. Tanmateix,
Terrassa és una ciutat que, per la
seva configuració urbanística, permet anar caminant o en bus a molts
llocs. Cal, per tant, un canvi de
mentalitat per part de tothom. No es
tracta, ni molt menys, de prohibir
l'ús del vehicle privat, sinó
d'utilitzar-lo només en aquells casos
que no hi ha cap més alternativa.
Seguint aquesta filosofia, estem
potenciant el transport públic amb
més autobusos, noves línies i carrils
específics; estem incrementant la
seguretat de vianants reduint la
velocitat permesa a 30 km/h en
diverses zones i estem augmentant
els quilòmetres de recorregut
específic per a bicicletes.
Ja hi ha alguns resultats positius,
com ara la reducció dels accidents i
de la contaminació atmosfèrica a
nivells desconeguts des de fa anys.
Ara caldrà continuar en aquesta
línia per aconseguir finalment una
ciutat on desplaçar-se no representi
un entrebanc per a ningú.

 Blog: www.perenavarro.blogspot.com
 Correu: pere.navarro@terrassa.cat (a/e) o
Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa
 “Parla amb l’alcalde”: en directe cada
dijous a CanalTerrassaTV, a les 21 h. També a
www.terrassadigital.cat.

Mobilita
model m

El transport públic, la
moderar progressiva

A

Terrassa hi ha més de
130.000 vehicles. En els
darrers 10 anys la xifra s’ha
incrementat en gairebé 40 mil. Cada
dia laborable, els terrassencs fem
més de 475 mil desplaçaments: el
50% a peu, el 40% en cotxe i el 10%
en transport públic. La distància
mitjana que recorrem en cada
desplaçament en automòbil és de
3,5 quilòmetres i la mitjana
d’ocupació és d’una sola persona.
En paral·lel, s’està fent un esforç
important en infraestructures,
ordenació del trànsit, impuls de
mitjans de transport alternatius i
millora del transport públic. El Pla
de Mobilitat, consensuat i aprovat
el 2003, marca les grans línies
d’actuació de l’Ajuntament a la
recerca d’un model més sostenible,
fent un esforç de pedagogia i
conscienciació ciutadana que està
donant els seus fruits en l’increment de l’ús de la bicicleta o del
nombre de viatgers en els
autobusos.
La Taula de Mobilitat és l’òrgan en
què participen institucions, entitats

Els nous autobusos són
més ecològics

at: a la recerca d’un
més sostenible

a bicicleta o els desplaçaments a peu permeten
ament l’ús del vehicle privat

”

La ronda del Vallès
actuarà també com a
ronda Nord de la ciutat
i associacions. Aquests temes
han centrat recentment la
celebració d’un ple municipal
extraordinari i monogràfic
dedicat a la mobilitat.
El Pla de Mobilitat apunta una
sèrie de línies estratègiques que
en els propers anys permetran
moderar progressivament l’ús de
l’automòbil privat i millorar la
mobilitat a tota la ciutat, així
com les vies de comunicació
exteriors. 

Més transport públic
Renovació de la flota d’autobusos
amb vehicles menys contaminants. Ampliació i millora de
les línies. Construcció del futur
Metro de Terrassa i les noves
estacions (Can Roca, VallparadísCampus, Les Arenes, La Maurina
- Can Boada…). Més extensió de
carril bus. Noves línies ferroviàries metropolitanes.
Aparcaments públics
Construcció de nous aparcaments i park&ride a les estacions
de Les Fonts i Les Arenes.
Millora de les rutes a
peu
Ampliació i millora de voreres.
Millores d’accessibilitat. Més
seguretat en passos de vianants.
Pacificació del trànsit.
Desplaçaments en
bicicleta
Ampliació en 145 quilòmetres de
la xarxa de carril bici.
Potenciació del servei públic
Ambicia’t.

Rondes i
infraestructures
Potenciació de l’ús de les rondes
per descongestionar les rutes
interiors. En construcció el
primer tram de la ronda del
Vallès, que actuarà també com a
ronda Nord de la ciutat. La futura
ronda de Ponent es troba en
planificació.
La congestió circulatòria en
ciutats de les dimensions i
característiques de la nostra
difícilment serà eliminada, però
és possible reduir la congestió i
aplicar amb sensibilitat mesures
que moderen la intensitat del
trànsit i permeten que
coexisteixin més equilibradament tots els usos de la via
pública.

i

Més informació...
www.visquemterrassa.tv
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Es crearan set taules
participatives, una per
cada districte i una per la
ciutat

Exposició Dia Mundial de l'Àfrica
El dilluns 25 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de l'Àfrica,
s'inaugurarà a la Biblioteca del Districte 6 (Rambla Francesc
Macià, 193) l'exposició "Anem al gra. La seguretat alimentària a
l'Àfrica", promoguda per Creu Roja. Aquesta mostra, que es podrà
visitar fins al 4 de juny, vol donar a conèixer la situació actual
sobre la seguretat alimentària als països africans, posant un
èmfasi especial a les iniciatives de la població per fer front als
problemes alimentaris i incidint en el paper de la dona com a
agent actiu en aquestes situacions. Aquesta campanya de
sensibilització, que compta amb el suport de la Diputació de
Barcelona, mostra per una banda la situació de la seguretat
alimentària al món, amb un enfocament macroeconòmic, i d'una
altra el camp d'acció de la població africana per millorar les seves
capacitats productives i tenir accés a productes bàsics.

E

S'inicia l'oferta de formació ocupacional de Foment de Terrassa
Durant el mes d'abril s'ha iniciat l'oferta de formació ocupacional
del 2009 de l'empresa municipal Foment de Terrassa, que inclou,
entre d'altres, cursos de restauració, logística, comerç i vendes,
electricitat, energies renovables, serveis a les persones i
seguretat i riscos laborals. Un total de 702 persones van
participar en els cursos de formació professional per a l'ocupació
durant l'any 2008 que es van fer al Campus Professional
Vallparadís, a l'Escola d'Hostaleria i a la mateixa seu de la societat
municipal amb un còmput de 31.772 hores de formació. Els cursos
formen part de programes concrets, en alguns casos, adreçats a
col·lectius específics com ara persones immigrades, o persones
menors o majors de 25 anys, entre d'altres. També s'ha fet
formació amb contractació en tallers que han contribuït a la
millora d'equipaments i zones de la ciutat.

Conferència sobre catàstrofes naturals
El proper dia 22 de maig a les 12 hores tindrà lloc a la Sala d'actes
de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de
Terrassa, al carrer Colom, número 1, la Conferència de Ciència
Ficció sobre Catàstrofes Naturals impartida per Andrés
Aragoneses, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta conferència, adreçada a alumnes de batxillerat i a la
ciutadania en general, comptarà amb la utilització d'escenes de
pel·lícules catastrofistes per a repassar o introduir conceptes de
proporcions, estimacions, canvi climàtic, cinemàtica i energia.
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l període per presentar
propostes s'obre el dia 11
de maig i es tancarà a finals
de maig. Durant aquestes tres setmanes, tots els terrassencs i
terrassenques majors de 16 anys
podran fer les seves propostes de
millora de la ciutat. Amb aquesta
finalitat es crearan set taules
participatives, una per cada
districte i una de ciutat, que
prioritzaran les propostes d'inversió que compleixin els requeriments bàsics establerts a les
bases, com ara l'acompliment dels
criteris de legalitat, la competència municipal i de viabilitat
tècnica i econòmica. Aquestes
taules estaran formades per
representants del consell de
districte (en el cas de la taula de
ciutat seran representants de la
Comissió Ciutadana), ciutadania
major de 16 anys escollida
aleatòriament a partir del padró i
tècnics municipals. La Comissió
Ciutadana del procés està formada
per representants dels grups
municipals, de consells de
districte, de consells sectorials i
d'entitats, associacions i agents
econòmics i socials de la ciutat.
Aquesta comissió vetllarà pel bon
funcionament del procés i decidirà el nombre de projectes,
d'entre els 10 escollits a cada
taula participativa, que passaran a
la fase d'avantprojectes.
X Realització d'avantprojectes
Una comissió tècnica, formada
per tècnics dels diferents serveis
municipals, s'encarregarà de valorar la viabilitat legal, competencial, tècnica i econòmica de

Com puc fer propostes?

· A www.terrassa.cat
· Omplint la butlleta de participació que
trobareu als centres cívics i a les
oficines d'atenció ciutadana
· Per telèfon trucant al 010

Tu proposes,
tu decideixes
Una consulta ciutadana tancarà el procés de participació per
decidir el destí de quatre milions d'euros d'inversions en l'actual
mandat
El procés

”

La consulta ciutadana
es farà el 2010

les propostes presentades per ciutadans i
ciutadanes i les traslladaran a les taules
participatives corresponents per a la seva
priorització. Un cop s'hagin seleccionat, es faran
els avantprojectes per definir els projectes
finalistes amb esquemes i dibuixos previs, costos
i calendari d'execució. Finalment, està previst
que a principis del 2010 es faci una consulta
ciutadana per decidir els projectes definitius que
aprovarà el ple de l'Ajuntament. 

Període de presentació de propostes - maig 2009
|
Valoració tècnica de les propostes
|
Distribució de les propostes a les taules
participatives de districte i de ciutat per a la seva
priorització
|
La Comissió Ciutadana decideix el nombre de
propostes que passen a la fase d'avantprojectes
|
Realització dels avantprojectes
|
Difusió de les propostes entre la ciutadania
|
Consulta ciutadana
|
Aprovació pel ple municipal
A www.terrassa.cat podeu consultar en qualsevol moment
en quina fase del procés es troba cadascuna de les vostres
propostes, la seva valoració i si passen a la fase següent.
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Conveni amb Intermón Oxfam

Tercera fase el 2010
En una tercera fase s'inclourà tot
l'equipament de la funció teatral, com
ara la il·luminació escènica, el so, la
motorització de l'escenari i la
instal·lació de la maquinària escènica,
els tèxtils i cortinatges i la
senyalització. Està previst que aquesta
tercera i definitiva fase s'iniciï cap a la
tardor del 2010. La regidoria de
Cultura està treballant ja en la
redacció del projecte per conèixer les
necessitats i definir els costos
d'aquesta darrera fase encara no
pressupostada.

L'Ajuntament ha signat per cinquè any consecutiu un nou
conveni de col·laboració amb l'ONG Intermón Oxfam. Gràcies a
aquest conveni, el consistori aportarà una suma de 3.000 euros
a l'ONG amb l'objectiu de portar a terme diverses accions per a
promoure la cultura de la solidaritat a la ciutat. D'altra banda, el
passat 18 d'abril, la plaça Vella va acollir la quinzena edició del
Dia per l'Esperança, organitzada per Intermón Oxfam en
col·laboració amb el consistori. Enguany s'ha volgut posar
èmfasi en la realitat de les dones que viuen en situació
d'emergència als països del Sud i, en especial, en la d'aquelles
que resideixen en camps de refugiats.

La UPC i l'Ajuntament estrenyen la
col·laboració
L'Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
han signat un acord marc de col·laboració per establir
mecanismes estables i permanents en el marc de nous projectes
de col·laboració. En aquest sentit, es crea una Comissió
Coordinadora que proposarà plans i actuacions d'interès comú
entre la UPC i l'àmbit de la Universitat i la Societat del
Coneixement de l'Ajuntament. La comissió estarà integrada per
dues persones de cadascuna de les entitats que treballaran per
determinar les actuacions i fer-ne el seguiment, així com per
avaluar els resultats assolits pels diferents projectes que es
vagin duent a terme. D'altra banda, també s'ha constituït el
Consorci Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de
Terrassa, del qual formen part el rector de la UPC, Antoni Giró,
i l'alcalde, Pere Navarro, com a president i vicepresident
respectivament.

Dia Internacional contra l'Homofòbia
El dia 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra
l'Homofòbia, que té per objectiu l'articulació d'acció i reflexió
en la lluita contra totes les violències físiques, morals o
simbòliques lligades a l'orientació sexual o a la identitat de
gènere. Amb aquest motiu, el Servei de Ciutadania i Drets Civils
de l'Ajuntament, ha lliurat les escoles i instituts de la ciutat una
còpia del documental "Homo Baby Boom", produït per
l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais i que es va presentar
a Terrassa el passat novembre. Al documental s'hi descobreix la
vida quotidiana de les famílies homosexuals i homoparentals. El
documental s'ha acompanyat d'una guia didàctica per a
alumnes de primària i secundària que pretén ser una eina per a
donar a conèixer i reflexionar sobre aquest tipus de famílies i
trencar amb prejudicis i estereotips. D'altra banda, l'associació
terrassenca Dona més Dona celebra del 12 al 17 de maig la VI
Setmana de la diversitat afectiva i sexual. Aquest any han
organitzat les jornades "L'homofòbia en l'àmbit educatiu". Per a
més informació de les jornades i altres actes en el marc de la VI
Setmana de la diversitat afectiva i sexual cal consultar la web:
www://donamesdona.terrassa.net.
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Un teatre amb història
El Teatre Principal és un històric i
cèntric equipament cultural que
data de 1909. L'Ajuntament va
comprar aquest immoble al
novembre de 2005 per un import de
2,3 milions d'euros. L'objectiu
sempre ha estat recuperar per a la
ciutat aquest edifici singular com a
equipament cultural i d'espectacles.
El Teatre Principal és obra d'Enric
Catà i Francesc Guàrdia, i està inclòs
al catàleg del patrimoni històric i
artístic de la ciutat.

L

'Ajuntament ha aprovat la
segona fase de la reforma i
ampliació del Teatre Principal
de Terrassa, amb un pressupost de 8,2
milions d'euros. Les obres d'aquesta
segona fase, que s'iniciarà a l'estiu,
han estat redactades pels arquitectes
Xavier Fabré i Lluís Dilmé, autors del
projecte global de reforma de l'edifici.
Està previst que aquestes obres
estiguin enllestides en un any i mig. La
segona fase preveu totes les actuacions d'obra sobre l'estructura ja
realitzada per bastir l'edifici, tant pel

Les xifres

Pressupost del projecte: 13 milions d'euros, inclosa
l'adquisició del teatre
Superfície del recinte: 4.530 metres quadrats
Número de butaques: 660 (440 a platea i 220 a l'amfiteatre),
més un centenar de seients a la Sala de la Cúpula
Escenari: 18 metres d'amplada i 11 de profunditat

Aprovada la segona fase
d'obres del Principal
Les obres, pressupostades en 8,2 milions euros, s'iniciaran a
l'estiu i tindran una durada d'un any i mig
que fa als interiors com als
exteriors. Així, inclou totes les
instal·lacions perquè l'edifici sigui
habitable i per al seu òptim
funcionament, com ara les
connexions de gas, aigua, telefonia, electricitat i xarxa de
clavegueram. A banda de la
construcció de l'escenari i de tot
l'interior de l'edifici, també es
restaurarà la façana original de
l'edifici, de principis del segle XX.
X Espectacles i actes de tota
mena
El nou Teatre Principal farà
possible portar a la ciutat
espectacles que, per les seves
característiques, no es poden
representar als escenaris actuals.
Així, el nou espai escènic de la
ciutat permetrà acollir des
d'espectacles de gran format fins
a concerts, òperes, actuacions
d'estils musicals amb poca
presència a la ciutat i, fins i tot,

”

La inauguració del nou
Teatre Principal està
prevista pel 2011
congressos o actes protocolaris de
qualsevol tipus. Per a aquesta
finalitat també s'habilitarà a la

part superior del recinte la sala de
la cúpula, un espai polivalent per
a actes independent de la sala
principal, on es mantindrà la
cúpula original i que comptarà
amb una capacitat per a cent
persones. Està previst que el nou
Teatre Principal pugui obrir les
portes el 2011, coincidint amb
l'any del centenari de l'edifici.

Recreació virtual de la
secció del nou Teatre
Principal
Maig | Visquemterrassa 7

Dues parades noves a la Línia 5

Estudi sobre les antenes de
telefonia de la ciutat
L'Ajuntament ha encarregat un estudi a Localret per
saber la situació actual del mapa d'antenes de
telefonia de la ciutat i quines són les necessitats en
relació amb les zones que tenen dificultats de
cobertura. L'objectiu és disposar d'un pla director
d'infraestructures de telefonia mòbil que garanteixi
la possibilitat de comunicació dels ciutadans. D'altra
banda, el Consistori ha assegurat que totes les
antenes de telefonia mòbil de la ciutat compleixen
la normativa europea i també la catalana, encara
més restrictiva. De fet, els nivells d'exposició a
Terrassa estan unes 50 vegades per sota dels
previstos. Així ho ha aclarit l'Ajuntament, que ha
emès un comunicat en resposta a les declaracions
fetes per responsables de la plataforma contra les
antenes que afirmava que les antenes de diverses
zones de Terrassa superaven els límits admesos per
la normativa europea. Es preveu que un comitè
d'experts elabori un document per informar la
ciutadania de la situació de les antenes, les
emissions que produeixen i l'existència o no de risc
per a la salut.

S'han incorporat dues parades noves en el
recorregut de la Línia 5 d'autobusos. Les noves
parades es troben a l'alçada de la ronda de Ponent
amb el carrer d’Eduard Marquina i se situen a quatre
minuts a peu de les antigues parades. El fet de
desplaçar el pas dels vehicles de la Línia 5 a una via
principal com és la ronda de Ponent respon al
propòsit d'evitar doblar el servei, de guanyar
velocitat comercial i de donar una millor cobertura
al sector del carrer de Monistrol. Aquesta
modificació arriba després de converses mantingudes entre l'AV de Poble Nou - Zona Esportiva i
l'Ajuntament a causa del malestar manifestat per
alguns veïns del sector afectats pel canvi de línia.

Primavera als centres cívics

La primavera volta pels centres cívics és el nom
d'un programa d'activitats que es portaran a terme
als centres cívics Montserrat Roig, Alcalde Morera,
Maria Aurèlia Capmany, Avel·lí Estrenjer i
President Macià fins a finals de maig. Les activitats
i els tallers els organitza el Servei d'Equipaments
Cívics en col·laboració amb altres serveis
municipals i associacions ciutadanes. A les
activitats del programa de primavera de l'any
passat hi van participar 2.935 persones. Cal
adreçar-se a cada centre cívic per conèixer les
activitats que es faran, entre les quals podem
trobar, entre d'altres, tallers monogràfics de cuina,
d'astronomia o de maquillatge.

Sorteig de pisos a Torre-sana

Nou accés per a vianants a Can
Gonteres
L'Ajuntament, a través del Servei de Medi Ambient,
ha habilitat un nou accés per a vianants des del
carrer de la Farigola al camí Vell de Terrassa a
Vacarisses, al barri de Can Gonteres. Amb les obres
realitzades, s'ha eliminat el terraplè que hi havia en
aquest punt i s'han fet unes escales amb baranes de
fusta tractada que connecten els dos carrers.
Aquesta actuació inclou també la col·locació d'un
talús per consolidar l'accés i la confecció d'un mur
lateral per evitar els esllavissaments de terres. Per
millorar la integració paisatgística d'aquest talús,
s'ha plantat vegetació, concretament heura. Així
mateix, s'ha hagut de conduir la sortida del
sobreeixidor d'aigües pluvials que hi havia en
aquest carrer cap al torrent. El pressupost de les
obres ha estat de 8.159 euros.
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La Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa ha
sortejat la concessió del dret de compra de 171
habitatges (122 en règim general i 49 en règim
concertat) i del dret de lloguer de 78 habitatges, tots
de la promoció de Torre-sana, la promoció de pisos
protegits més gran que el Consistori ha fet a la
ciutat. Uns 30 pisos de compra s'han quedat sense
propietari per falta de demanda. L'Ajuntament els
tornarà a posar a concurs en noves convocatòries.
També s'estudia la possibilitat de posar pisos de
lloguer amb opció de compra. Els pisos són d'una,
dues o tres habitacions, d'entre 37 i 90 metres
quadrats, amb plaça d'aparcament, i s'hi podrà
accedir a finals d'any. En total s'han presentat 142
sol·licituds per a 171 pisos de venda i 874 sol·licituds
per a 78 pisos de lloguer. Aquest és el primer sorteig
d'una promoció de 834 habitatges repartits en 11
edificis a Torre-sana. En l'actualitat s'estan acabant
els blocs A, E, F i H. També s'està treballant des de fa
deu mesos en els edificis G, I i J. Per a aquest any està
previst iniciar les obres dels edificis C i D de 191
habitatges i s'estan redactant els projectes dels dos
darrers blocs, el B i el K, de 183 pisos més.

La passarel·la de Jacint
Elias, una de les obres
del Pla de Barris

Noves propostes d'inversions
per al Districte II
Les propostes surten de la Comissió de Seguiment i
Avaluació del Pla de Barris del Districte II

U

n cop finalitzades les
actuacions del Pla de
Barris del Districte II,
que
han
generat
una
transformació
urbanística,
social i econòmica a Ca
n'Anglada, Vilardell, Torresana i Montserrat, l'Ajuntament optarà a les ajudes del
Programa de barris de la
Generalitat, en forma de
contracte-programa, per als
projectes que han enllestit la
seva execució. Aquest tipus
d'ajudes estan dotats amb un
pressupost aproximat de 4
milions d'euros que serviran
per executar accions urbanístiques i de dinamització social
i econòmica en un període de
dos anys. L'Ajuntament presentarà les propostes d'actuació a la Generalitat,
actualment en fase de redacció, abans de l'11 de maig.
En la Comissió de Seguiment i
Avaluació, d'on han sortit les
propostes, hi han participat
un total de 80 associacions,
entitats i agents econòmics i
socials.

”

La remodelació, millora i
dinamització del
Mercadal és un dels
objectius
Actuacions urbanístiques i
socials
Entre les accions susceptibles
d'acollir-se al nou contracteprograma d'inversions al
Districte II trobem, en l’àmbit
urbanístic, la remodelació i
millora de l'entorn del Mercadal, la creació d'un centre
cívic a l'est de la riera de les
Arenes o l'ampliació del Centre
Cívic del Districte II. Altres
actuacions serien la dinamització comercial del Mercadal,
la continuïtat del Servei
d'Informació i Orientació al
Nouvingut, i la dinamització
de les entitats del barri amb la
constitució d'una taula de
treball per definir conjuntament les línies d'actuació per
als dos anys d'execució dels
futurs projectes. 
X

L'IEC guardona el Pla
de Barris de la Maurina
L'Institut d'Estudis Catalans
(IEC) ha atorgat un accèssit
dins del marc del Premi
Territori, al Projecte d'intervenció integral del barri de
la Maurina elaborat per Anna
Planas, Loles Herrero i
Montserrat Mercadé. D'aquesta manera, l'IEC guardona
la tasca feta en la redacció del
projecte per part de l'Àrea de
Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament i pels
Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la
Diputació de Barcelona. El
Premi Territori, instituït l'any
2008, s'atorga al millor pla,
projecte, iniciativa o estudi
d'anàlisi, ordenació o gestió del
territori en l'àmbit de
Catalunya.
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Obra del Fons Estatal d’Inversió Local

Visita d'obres al pàrquing del
Primer de Maig
La Comissió Europea premia el
PAC
El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) ha estat
seleccionat per un grup d'experts independents dels
programes de la Comissió Europea i catalogat com a
exemple de bones pràctiques en la promoció de la
creativitat i la innovació en el marc de l'Any
Europeu de la Creativitat i la Innovació - 2009. El
2008, el PAC, amb el suport de la Regidoria de
Relacions Europees i Internacionals, es presentava
per primera vegada com a cas d'estudi en el marc
dels programes MEDIA de la Unió Europea i, aquest
any, ha obtingut el reconeixement a l'excel·lència
per la gestió dels seus programes de foment de
l'audiovisual, el talent i la creativitat. Dins d'aquests
nomenaments europeus a la qualitat de servei, el
complex del Parc ha estat reconegut com a
organització que gestiona amb eficiència els seus
processos i recursos per aconseguir clarament
l'excel·lència empresarial, didàctica i de participació
ciutadana. El PAC treballa un model de promoció de
l'audiovisual basat en l'oferta d'oportunitats per
aproximar el sector audiovisual en l’àmbit local i
regional. En aquest sentit, cal destacar que el sector
de la comunicació i l'audiovisual a Catalunya és un
sector de primer ordre econòmic i amb un alt valor
estratègic, ja que promou la cultura local en un
mercat global i fa un ús intensiu de les tecnologies
de la informació i la comunicació. Per garantir el
creixement competitiu d'aquest sector cal reforçar i
promoure la capacitat d'innovació, la producció
experimental i la investigació, fets cabdals en el
desenvolupament del PAC.

L'alcalde, Pere Navarro, ha visitat les obres del
pàrquing soterrat de la plaça del Primer de Maig, al
barri de Sant Pere Nord. L'aparcament, d'uns 7.000
metres quadrats, constarà de dues plantes soterrades
i tindrà una capacitat total per a 286 vehicles. Els
accessos al pàrquing per als vianants es faran a través
de dues entrades laterals amb escales i d'un ascensor
per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament
preveu que el dia 31 de desembre s'hagin enllestit les
obres de condicionament de l'aparcament i que, de
cara a l'any vinent, comenci la reforma de la plaça del
Primer de Maig. L’aparcament , amb un pressupost de
més de 5 milions 200.000 euros, es construeix amb
diners del Fons Estatal d’Inversió Local. D'altra
banda, ha entrat en funcionament el nou aparcament
del carrer de Sant Leopold, amb una superfície total
de 5.430 metres quadrats i una capacitat per a 223
vehicles. L'equipament és de dues plantes i es troba a
sota de l'edifici d'habitatges amb serveis per a la gent
gran que està construint la Societat Municipal
d'Habitatge, on es trobava la caserna de la Guàrdia
Civil. L'accés i la sortida es fa per una rampa ubicada
al mateix carrer de Sant Leopold. També hi ha dos
accessos de vianants, un en aquest carrer i l'altre, a
Sant Ildefons. El cost ha estat de 3.459.230 euros.

Inici de les inscripcions per a
activitats d'estiu
A partir del 16 de maig ja es podran formalitzar les
inscripcions a les entitats que realitzen els casals
d'estiu. D'altra banda, durant el mes de maig
comencen també les inscripcions per a les
activitats d'estiu per a infants i joves. Aquestes
activitats les desenvolupen les entitats de lleure
educatiu a Terrassa i es duen a terme sense cap
mena d'ànim de lucre. Es fan a l'estiu, durant
l'època de vacances escolars, tenen una durada de
quatre o més dies consecutius i s'adrecen a menors
de 18 anys. Per conèixer els casals d'estiu
d'enguany, quines entitats ofereixen activitats de
lleure i per obtenir-ne informació, cal adreçar-se al
Punt d'Informació Juvenil, a la Casa Baumann (Av.
de Jacquard, 1. Tel.: 93 784 83 90). Finalment, el 29
de maig se celebrarà la festa que cada any es fa per
l'acabament del curs als esplais diaris. La festa
tindrà lloc a partir de les 18 h a diversos espais del
barri de Guadalhorce.
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Orientació preuniversitària
Els joves de la ciutat que enguany es troben cursant
2n de batxillerat o l'últim curs de cicles formatius de
grau superior i que en breu hauran de fer la
preinscripció universitària per decidir la carrera a la
qual volen optar, han rebut un tríptic editat pel
Servei d'Universitat i Societat del Coneixement que
inclou les dades més significatives de les institucions
universitàries a Terrassa i de la seva oferta docent.
L'objectiu és el d'informar i ajudar aquests estudiants
a l'hora de triar entre el ventall d'opcions que tenen
al seu abast. El tríptic s'ha acompanyat d'una carta de
l'alcalde, Pere Navarro, i del regidor d'Universitat i
Societat del Coneixement, Alfredo Vega.

Les vistes des de les
noves places seran un
atractiu afegit

La reurbanització dels
carrers de Salmerón i de
la Igualtat finalitza
Les noves places construïdes a la zona seran miradors privilegiats al
parc de Vallparadís i a edificis emblemàtics com ara el Castell Cartoixa

L

es obres de reurbanització
dels carrers de Salmerón i
de la Igualtat han consistit principalment en la
reposició dels carrers després de
l'afectació per les obres de
construcció de la nova estació de
Vallparadís i d'un aparcament
soterrat dins de l'obra de
perllongament dels Ferrocarrils
de la Generalitat. Cal destacar la
construcció de noves places des
d'on, a més de crear espais
públics per als vianants, s'han
generat miradors cap al conjunt
d'edificis emblemàtics d'interès
turístic i del parc de Vallparadís.
Així, al carrer de Salmerón s'han
construït dues places. A la zona
nord, davant del Museu Tèxtil,
s'ha creat un espai obert des
d'on, a més de millorar la
visibilitat del museu, es pot
observar el Castell Cartoixa de
Vallparadís i el seu fossat, que ha
estat excavat sota suport

”

La reurbanització de la
zona ha suposat quatre
places per als vianants

arqueològic procurant de reproduir la seva forma original. El
fossat també gaudeix del seu
particular mirador, una tarima
de fusta que s'alça fins a
convergir en una barana, també
de fusta.
X
 Mirador privilegiat
A la cruïlla del carrer de
Salmerón amb l'avinguda de
Jacquard, s'ha construït una
altra plaça. Cal remarcar el
mirador d'aquest nou espai, que
dóna una visió majestuosa del
conjunt cultural i historicoartístic de la zona que confor-

men la Casa Baumann, el Castell
Cartoixa de Vallparadís, amb el
seu fossat, i el Museu Tèxtil de
Terrassa. Cal esmentar la
construcció d'un element arquitectònic singular, una pèrgola sinuosa que permetrà fer
ombra a les diferents hores dels
dies d'estiu. 

Plaça
dels
Drets
Humans
A la cruïlla de l'av. de Jacquard amb el c. de la Igualtat,
s'ha reurbanitzat la plaça dels
Drets Humans. S’ha construït
una plaça des d'on s'observa
una gran panoràmica dels
Horts dels Frares. També hi
ha una plaça més petita a la
vorera oest del carrer de la
Igualtat, on s'ha col·locat
l'escultura de Ramon Suau.

Maig | Visquemterrassa 11

Terrassa Capital
Obra del Fons
Estatal
d’Inversió Local

El sector industrial ha reduït el
seu pes dintre del total de llocs
de treball de la ciutat al matex
temps que s'incrementa el sector
de serveis

Ampliació de voreres
del carrer de Sant
Jaume
Durant el mes d'abril s'ha portat a
terme l'ampliació de voreres del
carrer de Sant Jaume i està previst
que a principis de maig
s'enllesteixin
els
treballs
d'asfaltatge de la calçada. Les
voreres s'han ampliat entre 20 i
50 centímetres per tal de facilitarne l'accés a persones amb
mobilitat reduïda i millorar-ne
l'accessibilitat dels vianants. Fins
ara, les voreres mesuraven entre
0,90 i 1,30 metres, en funció del
tram. El paviment utilitzat ha
estat el panot de color gris,

Terrassa en
de la ciutat
L’Informe Anual de Conjuntura aporta un
conjunt de dades que dibuixen la situació
actual i orienten les actuacions municipals

habitual en d'altres obres de
l'Ajuntament. Es dóna la
circumstància que aquestes obres
van ser les primeres endegades al
mes de febrer amb pressupost del
Fons Estatal d'Inversió Local. Les
obres han estat adjudicades a
l'empresa Reformas Estrada per un
pressupost de més de 56.000 euros
i han donat feina a cinc
treballadors, contractats per
portar a terme aquesta actuació,
requisit
indispensable
que
demanava l'Ajuntament per licitar
les obres a l'empresa. Recordem
que el Plan E (Pla Espanyol per a
l'Estímul de l'economia i
l'Ocupació) ha atorgat a la ciutat
un pressupost de 36 milions
d'euros per a realitzar 73 projectes
durant aquest any 2009.
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L

’Informe Anual de
Conjuntura descriu el
moment que viu la
ciutat i permet orientar les
actuacions municipals en
infraestructures,
serveis,
estratègies
econòmiques…
L’informe 2008 apunta tres
grans eixos que situen la
ciutat en el context de
Catalunya. El primer, que
Terrassa esdevindrà l’any 2010
la tercera ciutat catalana en
població, amb més de 210.000
habitants. El segon, l’impacte
de la crisi i l’increment de
l’atur (dades de final de 2008)
fins al 17,35%. El tercer, la
consolidació d’un model de
ciutat en el qual el sector de
serveis, amb un 69% de la

població activa, adquireix més
importància i la indústria
ocupa menys treballadors.
L’impacte de la crisi és especialment sever en sectors
com ara la construcció (que
ocupava anteriorment un 13%
de la població activa) i els
serveis. La gran majoria de les
gairebé 7.000 empreses que hi
ha a Terrassa són petites i
mitjanes empreses. Els autònoms han experimentat un
gran creixement en la darrera
dècada, fins arribar a més de
14.000. Destaquen especialment en els sectors de serveis
(65 %), de la construcció (21%)
i de la indústria (12%). Segons
l’informe, Terrassa continua
sent la quarta ciutat catalana

Radiografia anual
Aquest estudi anual permet seguir l'evolució dels
principals indicadors demogràfics i econòmics de la ciutat
any rere any i orientar les polítiques públiques

n xifres: un retrat
”

Les petites empreses
generen el 54%
dels llocs
en nombre total de llocs de
treball. L’informe apunta també a algunes de les principals
estratègies en marxa: l’aposta
per la diversificació de sectors
econòmics, l’impuls al Pla de la
Innovació i a diversos clústers
de futur, la formació, el
desenvolupament d’activitats
sostenibles, la recerca de nous
mercats internacionals o la
creació de zones industrials
noves, especialment als Bellots
i a la franja nord (paral·lela al
Quart Cinturó). 

Suport als nous
projectes empresarials
L’any 2008 van augmentar el
nombre de projectes atesos des
del Servei d’Empresa de Foment
de Terrassa: 606 projectes
empresarials. En total es van
crear 36 noves empreses, totes
de petites dimensions. Es van
multiplicar per tres els informes
de viabilitat de projectes que

donen dret a crèdits d’inversió a
baix interès: l’any 2008 van
representar un total de 1,4
milions d’euros en finançament
per a inversions empresarials.

i

Més informació...

www.terrassa.cat
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Breus

L'escola bressol Moisès
ampliarà la seva oferta
L'Ajuntament ha donat llum
verda a l'ampliació i millora de
l'escola bressol Moisès, situada
al carrer del Camí de la Font de
les Canyes, al barri de Sant
Llorenç. D'aquesta manera,
l'escola es posarà al dia i
ampliarà i reorganitzarà els
seus espais per actualitzar els
equipaments i poder acollir més
nombre d'alumnes. Amb un
pressupost que supera els
933.000 euros i un termini
d'execució de sis mesos, l'escola
passarà, amb la nova reforma, a
acollir set grups d'infants, com
la resta de centres de nova
creació. Fins ara l'escola només
acollia tres grups: hi havia una
aula per a infants d'1 a 2 anys i
dues per a nens i nenes de 2 a 3
anys. Amb la reforma podrà
acollir un grup de lactants
menors d'un any, tres d'infants
d'1 a 2 anys i tres d'infants de 2
a 3 anys.

Festival de
Curtmetratges
Baumann V.09
L'Ajuntament de Terrassa ha
convocat una nova edició del
Festival
de
Curtmetratges
Baumann, amb l'objectiu de
continuar potenciant la cultura
audiovisual i oferir als joves
creadors
un
espai
per
desenvolupar el seu potencial
professional i artístic. Aquest
any se celebra la novena edició
del festival, que es farà entre el 4
i el 19 de setembre, sota
l'organització del Servei de
Joventut i amb la col·laboració de
la
Societat
Municipal
de
Comunicació. El període per
inscriure's i presentar treballs
finalitzarà el 5 de maig per a les
obres realitzades els anys 2007 i
2008, mentre que les produccions
d'aquest mateix any es podran
lliurar fins el 2 de juny (excepte les
distribuïdores i les escoles
audiovisuals). Les inscripcions es
poden fer per correu postal a la
Casa Baumann o contactant en
línia a www.festivalbaumann.com.
14 Visquemterrassa | Maig

Actes de la V Mostra del Coneixement
Dins de la V Mostra del Coneixement, el dia 6 de maig, l'escriptor
anglès en català Matthew Tree, es troba amb alumnes de 4rt d'ESO i de
batxillerat de l'IES Can Jofresa. El tema de la xerrada serà el del seu
interès per Catalunya, les peculiaritats que troba aquí i d'on neix el seu
entusiasme per conèixer una altra societat, llengua i cultura. La
trobada es farà en anglès i català i l'escriptor farà èmfasi en
expressions catalanes i angleses que li han cridat l'atenció. A més,
respondrà a les qüestions dels alumnes. En Matthew Tree és escriptor
i defensor de la llengua catalana, ha col·laborat i publicat articles en
diverses publicacions i emissores de ràdio i televisió tant angleses com
catalanes. D'altra banda, i també dins de les activitats de la V Mostra
del Coneixement, el dia 8 de maig tindrà lloc una ponència sobre
"L'Obra de Mercè Rodoreda - Mirall Trencat" a càrrec de Glòria López
Forcén, filòloga, professora de la Universitat Nacional d'Educació a
Distància i organitzadora dels continguts de la ruta Rodoreda portades
a terme per la Universitat. La ponència, que es farà a l'IES Blanxart,
carrer Granada, número 3, a les 15.30 hores, s'adreça a alumnes de
segon de batxillerat que tenen aquesta obra de lectura obligatòria per
a la selectivitat, tot i que serà oberta a la ciutadania en general.

Presentació de l'Aula d'Automatització i
Robòtica de l'EUETIT
S'ha presentat el projecte Aula d'Automatizació i Robòtica adreçat
especialment als alumnes de batxillerat tecnològic. La presentació
del projecte, que s'ha fet a directors i professors de tecnologia dels
centres d'ensenyament secundari, ha anat a càrrec del Servei
d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament i del
departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Universitària
d'Enginyeria Tècnica i Industrial de Terrassa. L'objectiu és apropar
la tecnologia dels àmbits de l'automatització i de la robòtica als
estudiants de batxillerat.

Activitats per a majors de 60 anys
Durant el mes de maig continuen portant-se a terme tota una sèrie
d'activitats organitzades pel Servei de Promoció de la Gent Gran de
l'Ajuntament i adreçades a persones majors de 60 anys dins del
programa +60. Així, el dimarts, 12 de maig està prevista una sortida
a Girona per gaudir de la 54ª edició de "Girona Temps de Flors" que
donarà l'oportunitat de disfrutar de tota mena d'ornamentació
floral per patis, carrers i jardins de la ciutat. Durant el mes de maig
també estan previstes dues activitats per viure la natura: el
dimecres 20 de maig, de 8 a 19 hores es farà una caminada per la
Via Romana del Capsacosta i Rupit, mentre que el 28 de maig, de 8
a 14 hores, es durà a terme una passejada pel fondal de Vallvidrera.
Per últim, l'11 de maig es farà una sessió de cine-fòrum amb la
projecció del film de Sarah Polley "Lejos de ella" al Cinema
Catalunya a les 17 hores. Per a més informació cal adreçar-se al
Servei de Promoció de la Gent Gran, carrer Baldrich, 1 o trucar al
telèfon 93 783 87 57.

la imatge

Trobada d'esplais a la ciutat

Del 24 al 26 d'abril Terrassa va acollir la XII Trobada General d'Esplais Catalans (ESPLAC).
L'esdeveniment, que es fa cada tres anys, va portar més de 2.000 nens, familiars i monitors d'esplai
a la ciutat, que van gaudir de tota mena d'activitats, com ara la cercavila, que els va portar fins al
parc de Vallparadís.
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La ciutat: memòria

El carrer del Peix

1985

2009

E

l carrer del Peix és el
sobrenom que se li
donava a l'últim tram del
raval de Montserrat que fa
cantonada amb el carrer de la
Rasa. Abans que es construís el
Mercat de la Independència els
peixaters instal·laven les seves
parades davant de les cases. A la
fotografia es poden veure unes
dones pujant la forta pendent
que feia el carrer de la Rasa, que
va ser anivellat amb el carrer

del Peix, cap a l'any 1905, en
unes obres d'urbanització
d'aquesta zona on tres anys més
tard s'inauguraria el mercat. El
carrer va canviar diverses
vegades de nom tot i que
sempre ha conservat la
denominació de raval per ser un
carrer de fora de les muralles
que circumdava el poble de
Terrassa. Durant uns anys es va
dir raval de l'Hospital, ja que si
us fixeu en la fotografia, podeu

veure el campanar de l'antic
Hospital de Sant Llàcer que
ocupava part del que ara és el
mercat. En temps de la
República el carrer es deia raval
de Fermín Galán i als anys
quaranta se'l va anomenar raval
de José Antonio. Encara hi ha
gent que anomena aquest tram
carrer del Peix però actualment
s'anomena raval de Montserrat i
va des de la Rasa fins al carrer
Sant Pere.

Vicent
Muntada
Sóc veí del
raval de tota
la vida, i ara
hi tinc una espardenyeria. El
meu pare hi va néixer l'any 1880
i sempre m'explicava que la casa
tenia dues plantes, però quan
van anivellar el carrer van haver
de soterrar el primer pis; actualment moltes de les cases
veïnes tenen un o dos pisos
soterrats. Podríem dir que els
balcons que hi havia, ara són les
entrades de les cases. En total es
van superar quatre o cinc metres de desnivell i en aplanar el
carrer es van poder fer corrals
per al bestiar. Recordo que, durant els aiguats del 1962, l'aigua
baixava amb força per la rasa i es
va escolar a dins de casa. La
bodega es va inundar, però vam
trobar un pou mort per on va
marxar tota l'aigua. Al costat del
mercat hi havia el Portal de la
Guia, que era una de les entrades
a la ciutat; cap al 1950 el van
enderrocar perquè deien que
feia nosa pel pas dels carros.
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el carrer: Avinguda de Béjar / Can Tusell, Sant Pere Nord,
Can Tusell, Pla del Bonaire i Poble Nou - Zona Esportiva
Aquesta avinguda connecta fins a quatre barris del nord de la
nostra ciutat. El seu nom fa referència al municipi de Béjar,
província de Salamanca, a la Comunitat de Castella-Lleó. Aquesta
ciutat estava vinculada a Terrassa per la seva indústria tèxtil i per
haver acollit a diverses famílies d'industrials terrassencs durant la
Guerra Civil. Aquesta avinguda es projectà inicialment com a
carrer. Així l'any 1981 aquest carrer connectava els barris del
Poble Nou i el Pla del Bonaire. La fotografia que presentem, de
l'any 1981, il·lustra aquest carrer abans d'esdevenir avinguda. En el
moment en què es volgué allargar el carrer cap a la riera de Les
Arenes, es topà amb un gros obstacle. Calia urbanitzar la línia
d'alta tensió que hi havia entre la riera de Les Arenes i la carretera
de Matadepera, element que no era precisament bonic. Per a
dignificar-ho es dissenyà un gran espai en forma de Rambla amb el
pas de la línia elèctrica al bell mig. El resultat fou i és una visió
d'aquesta línia d'alta tensió força monumental. L'any 1992, amb
motiu de la celebració dels Jocs Olímpics, el Mercat del Dimecres o
Mercadal es va traslladar, durant dos anys, al tram est de
l'avinguda de Béjar. Arxiu Municipal de Terrassa

ciutadanes
& ciutadans

Associació de Veïns d'Ègara

E

l barri està situat al nord-est de la ciutat i té forma de triangle. A
l'est està limitat per la riera de les Arenes, al sud pel passeig del
Vint-i-dos de juliol i l'avinguda de Jaume I i a l'oest pel carrer del
Periodista Grané. L'origen del seu nom encara és molt discutit tot i que
sembla ser que se l'hauria batejat amb aquest nom perquè el naixement
d'Ègara va coincidir amb els 1.500 aniversaris de la creació del bisbat.
L’altra hipòtesi és que s'identifiqués amb aquest nom perquè la
construcció de les primeres cases se les va anomenar Grup Ègara.
Aquestes cases les va fer l'Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura
(OSHA) l'any 1952; es tracta de les primeres cases protegides de la ciutat
i estaven ubicades al costat de la fàbrica La Electra, després convertida
en la multinacional AEG. En els primers anys de vida el barri estava
format per casetes baixes, i a la part sud hi havia fàbriques lluny dels
veïns. Aquesta distribució, però, va canviar completament amb les
onades d'immigració de finals dels anys cinquanta, que van obligar a
canviar radicalment la tipologia dels habitatges edificant enormes
blocs de pisos i cases al costat de les indústries per encabir la nova
població. El barri tampoc va quedar exempt de les tràgiques
conseqüències de les riuada de l'any 1962; el fenomen especulatiu de
l'època va fer que molts habitatges es construïssin al llit de la riera en
terreny inundable. Fins aleshores hi baixava poca aigua, però la riuada
va convertir la riera en una àmplia avinguda que es va emportar cases
i runa, que en quedar atrapada en un dels ponts va provocar la
inundació del barri. Molts veïns van haver de construir-se de nou les
cases, però d'altres van emigrar a barris de la part alta de la ciutat per
por de tornar a viure un altre mal tràngol.
Habitants: 4.185
Superfície: 0'42 km2
Dades de l'Anuari Estadístic de Terrassa 2007
Irene Sarlé
Veïna
Visc al barri des que
tenia cinc anys i de jove vaig
estudiar a l'IES Investigador
Blanxart, on abans de les riuades
hi havia el camp municipal
d'hoquei. Sempre he fet molta
vida social al barri; primer em vaig incorporar al
grup de joves de la parròquia des d'on vam formar
el Grup de Joves d'Ègara, que encara ara organitza
un esplai i casals d'estiu. La majoria de gent del
barri són persones grans i immigrants
senegalesos, marroquins i sud-americans.

Asunción
Guijarro
Presidenta de
l'AV Ègara
L'AV Ègara
va néixer
l'any 1958, anteriorment hi
havia l'Asociación de Cabezas
de Familia, que representaven
els veïns del Grupo Egara y las
calles adyacentes. El moviment veïnal va estar sempre
molt lligat a la parròquia
coneguda per la seva implicació amb la classe obrera i la
seva lluita antifranquista. Els
forts aiguats del 1962 van ser
el punt de partida de moltes
reclamacions dels veïns, des
de l'AV es va aconseguir que
es canalitzés el riu i es
construïssin
murs
de
protecció. Una de les nostres
lluites ja històriques ha estat
la unió del barri, que queda
dividit per la carretera de
Castellar. Des de l'associació
organitzem un taller de manualitats, cursos de gimnàstica, la festa major del
barri i cursos d'informàtica,
en què s'apunten gent gran
del barri i joves immigrants.

Federico Aguirre
Veí
A partir de los años
sesenta cambió mucho el
aspecto del barrio. Recuerdo
que las calles estaban sin
asfaltar y muchas no tenían
nombre; en los años setenta y
ochenta asfaltaron todas las calles y
rehabilitaron muchas fachadas. Vine de Almería
y me instalé en el barrio cuando me casé, mi vida
ha estado siempre muy relacionada con el barrio
ya que trabajé durante unos años en la AEG.
Ahora acostumbro a comprar y pasear por aquí y
recientemente participé en una exposición de
manualidades en la asociación de vecinos donde
expuse una maqueta de mi pueblo natal.
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El protagonista ets tu: fotoflaix

Celebració a Terrassa de la 15a edició del Dia per
l'Esperança, organitzat per Intermón Oxfam. Ivanna
Vallespín

La Marina farà 7 anys i el seu germà Albert en farà 12
aquest mes de maig. Felicitats de part dels pares!
Mari Carmen

El benjamí de futbol del Club Natació Terrassa guanya
el Torneig Tarraco Internacional. Jaume Vidal

Les fotografies hauran d'an
ar acompanyades
del nom de l'autor o aut
ora, l'adreça postal,
el telèfon de contacte i
una explicació molt
breu de la fotografia. Es
poden enviar per
correu postal a:
Visquem Terrassa
Carrer de Galileu, 236.
08224 Terrassa
o bé per correu electròn
ic a:
visquem@terrassa.cat

@
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La campiona de natació sincronitzada
Gemma Mengual amb les joves promeses:
Nadia, Paula, Isamar i Natalia del Club
Natació Terrassa. Isabel Lázaro

El parc de Vallparadís va tornar a aplegar milers
de persones per gaudir del Pícnic Jazz, el passat
22 de març. Francesc Garcia Carrión

El Casal de la Gent Gran Anna Murià visita les
instal·lacions dels Mossos d'Esquadra. Sara
Guerrero

Les teves fotos
tenen regal!
Envia’ns fotos i et regalarem un puzle de la Masia
Freixa 2009. Podeu passar a recollir-lo a la botiga
de Turisme (atri de l’Ajuntament - entrada raval de
Montserrat). *Vàlid fins a exhaurir-ne les existències

Terrassa en acció

Teixidors

Integració social amb telers artesanals

D

onar sortida comercial
a un ofici artesà no és
un objectiu fàcil, però
Teixidors ho ha aconseguit amb
l'afegit que ho ha sabut fer
compatible amb la integració
social de persones amb discapacitats, que són la seva principal mà d'obra. La cooperativa,
dedicada a la creació de teixits
de manera artesanal, va néixer
l'any 1983 de la mà de Jordi
Ruiz i Marta Ribas, que van
veure en aquest ofici mil·lenari
una eina pedagògica i terapèutica per a aquest col·lectiu.
El teler de fusta els desenvolupa habilitats com ara la
coordinació dels peus i de les
mans; amb els pedals obren
l'ordit i ràpidament, de forma
molt precisa, el teixidor fa
passar la llançadora per fer la
trama. Aquesta marca tèxtil ha
estat reconeguda recentment
amb el premi Integra de BBVA
per ser la iniciativa més innovadora en generar llocs de
treball per a persones amb
discapitat. A banda de la seva

vocació social, Teixidors també
ha estat reconegut perquè
tenen la singularitat de
treballar amb matèries primeres com ara caixmir, lli, seda i
llana per fer teixits 100%
naturals. A més a més, fan una
rentada ecològica que preserva
les virtuts naturals de les fibres.
L'any 2006 van rebre el premi
Cambra de Terrassa a la
sostenibilitat i l'any passat van
ser reconeguts amb el Premi
Nacional d'Artesania. Ara, després de 25 anys d'esforç i
dedicació, Teixidors gaudeix de
prestigi internacional exportant les seves col·leccions a
Alemanya, França, Itàlia, Noruega, els Estats Units i el Japó.

i

Més informació...

Teixidors
Mas Adei, 65
www.teixidors.com
info@teixidors.com

Joan
Ruiz
Gerent
En els seus
inicis érem 6
associats i
ara ja en som
una quarantena, el 75% dels quals té
alguna discapacitat. Aquests
treballadors vénen derivats de
Serveis Socials de l'Ajuntament
o de familiars. Primer de tot
reben una formació teòrica i
una vegada incorporats com a
teixidors o cosidors tenen un
monitor de suport que els
ajuda a ser el màxim d'autònoms a l'hora de treballar. El
resultat és realment gratificant
perquè veiem que milloren les
seves habilitats i a la vegada
tenim un producte de qualitat
amb clients arreu d'Europa, al
Japó i als Estats Units.
Fabriquem articles per a la llar
com ara mantes, coixins i
cortines, i productes de vestir
com bufandes, xals i fulards.
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La “meva” ciutat: la mirada dels infants
Noves mirades

Aula d’acollida IES Terrassa

Les primeres experiències dels
joves amb la seva nova ciutat

Maicol

Lola Equoy

Em dic Lola Equoy i tinc 13 anys. Sóc de
França i fa cinc mesos que estic a Terrassa.
Vaig a l'IES Terrassa. Fa dos mesos i mig que estic a
2n B de l'ESO. Les meves amigues són molt
simpàtiques i amables amb mi, i l'institut està molt
bé. La meva tutora és la Teresa Boada. M'agrada
Terrassa, anar al cine, les botigues, anar a comprar... però m'agrada
més Parií. La Torre Eiffel és molt bonica i podia veure-la cada
matinada per la meva finestra. A París també hi ha les meves
amigues, part de la meva família i el meu pare.

Jiahao Liu

Em dic Jiahao Liu. He vingut de la Xina fa
cinc mesos. M'agrada el futbol i la música
del meu país. Sóc un noi de tretze anys, molt
simpàtic i maco. Tinc el cabell i els ulls negres. El
meu institut és l'IES Terrassa. És molt gran, hi ha
professors molt simpàtics i amables. Vaig a la
classe de segon C. Els meus companys preferits són el Samuel i el
Federico. Al meu barri de la Grípia hi tinc molts amics. M'agrada
anar a la plaça Vella i al cine.

Em dic
Maicol. Tinc 13
anys i sóc molt
amable, simpàtic i carinyós.
Sóc equatorià.
Al meu país hi ha tradicions
fantàstiques, com el carnaval,
que és bonic i divertit perquè ens
mullem amb tintes de colors
rentables. Vaig venir a Espanya
per estar amb la meva mare.
Estudio a l'IES Terrassa i és molt
important estudiar i aprendre
català. Visc al carrer de Lavoisier,
al barri de la Cogullada. De
Terrassa m'agrada el Museu de
la Ciència.

Anna

Jo em dic
Anna. Tinc 14
anys i sóc de
Rússia. Fa un
mes que visc a
Catalunya. Sóc
alta, tinc la pell clara i els cabells
també. Els meus ulls són de color
blau clar. Vaig a l'IES Terrassa.
Tinc moltes amigues a l’institut.
M'agrada estar a l'aula d'acollida amb la Xaro i tots els nois i
les noies. De Terrassa m'agrada
el parc de Sant Jordi. He anat a
Barcelona i m'he fet fotos a
Montjuïc.

el futur té la paraula: alumnes de 6è del CEIP Ramón y Cajal

Vallparadís: els pulmons de la nostra
ciutat
A la nostra ciutat, Terrassa,
tenim un tresor natural: el
parc de Vallparadís. Aquest
parc és considerat un dels
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llocs d'oci i lleure dels
terrassencs i terrassenques.
Al parc s’hi pot dur a terme:
tir amb arc, fer canoa, escalar

un rocòdrom, llançar-se per
una tirolina, patinar, banyarse a la piscina… A més
d'aquestes activitats, anualment, s’hi celebren altres
festes, com ara la Festa Major
o el Terrassa Jazz Festival. És
un parc on hi ha molts
records històrics com el
Castell Cartoixa i les Esglèsies
de Sant Pere. Vallparadís, els
pulmons de Terrassa? Doncs
sí! La seva característica
principal és aquesta i això és
gràcies a la gran quantitat de
vegetació que té. Per exemple, el parc de les matèries, el
torrent de les bruixes, la
muntanyeta, etc. Hi ha molta
flora i molta fauna, i és un lloc
molt relaxant dintre d'una
ciutat industrial.
Us el recomanem!

L’entrevista

Joan Antoni Quesada

Intendent de la Policia Municipal de Terrassa

Un premi al treball constant per una ciutat segura
Nascut a Granada el 1952, Joan Antoni Quesada és l'intendent de la Policia Municipal de Terrassa i ha rebut
recentment la medalla de bronze al mèrit policial atorgada pels Mossos d'Esquadra. La seva trajectòria
professional l'ha portat per municipis com L'Hospitalet, Salt, El Prat i finalment Terrassa, una ciutat en la que
destaca l'estreta col.laboració entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra.

Joan Antoni Quesada va viure
molt intensament el desplegament dels Mossos, l'any
2006. Recorda que "va ser un
procés exemplar, viscut amb
expectació després d'anys de
retrocés en el servei policial a
la ciutat. A més, el caràcter de
policia integral dels Mossos té
també un component molt
local, una manera de fer i veure

ciutadans no va directament
relacionada amb el nombre de
delictes, sinó també amb altres
factors psicològics o socials.
Per part nostra, apliquem
programes de prevenció, mantenim relacions molt estretes
amb els veïns i veïnes,
responem el més àgilment
possible a les demandes i molt
ràpidament a les urgències i

a la qualitat de vida, els
robatoris sense violència física
i la droga".
L'altre gran bloc d'actuació és
el trànsit. "Estem reduïnt el
nombre d'accidents amb
víctimes, és un bon senyal"·,
afirma. "Però cal avançar més
en la sensibilització i que els
conductors prenguin consciència plena dels riscos al volant.

les coses, d'entendre la ciutat
des d'aprop. La mateixa que
evidentment té i ha de tenir la
policia local, un cos molt
professional que col.labora
amb la policia autonòmica
molt intensament, però mantenint, per què no, un esperit de
sana
competència,
molt
estimulant". Els dos cossos
policials fan patrulles mixtes al
centre,
reben
denúncies
indistintament i col.laboren
plenament.
L'intendent de la Policia
Municipal destaca que "Terrassa és una ciutat segura, amb
dades que la situen a la mitjana
catalana. Tanmateix, la percepció de la seguretat per part dels

informem freqüentment les
entitats i persones. Estar a
prop de les persones és la
clau". Sobre els reptes de
seguretat més destacables,
Quesada situa "els temes de
convivència i veïnatge són
molt importants i afecten molt

La velocitat excessiva, el
consum d'alcohol o drogues o
l'ús del mòbil són els fronts
d'actuació per a nosaltres.
L'entrada en funcionament
dels ràdars als accessos de la
ciutat ha provocat un descens
visible de la velocitat. Els
controls tenen també impacte i
generen confiança, perquè
retirem de la circulació
persones que poden representar un perill. Per això la
reacció ciutadana és en general
positiva". 

”

La credibilitat i
confiança
dels ciutadans es genera
amb la feina de cada dia
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Les xifres

Visites: 3.382
Trucades telefòniques: 2.948
Consultes per Internet: 116
Expedients per queixes i denúncies: 238
Total de consultes: 6.446

Augmenten en un 5,2%
les consultes a
l'Oficina de Consum
L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor només obre 238
expedients, 170 menys que l'any 2007, gràcies a la mediació

L

'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
va atendre l'any passat un
total de 6.446 consultes de
ciutadans que volien assessorament o presentar una denúncia per algun producte o servei
contractat. Aquesta xifra representa un augment del 5,2%
respecte l'any anterior. Malgrat
aquest increment, l'obertura
dels expedients per queixes i
denúncies ha caigut dels 408 del
2007, al 238 de l'any passat. Això
suposa que s'han resolt més
casos a través de la mediació. La
Junta Arbitral de Consum,
l'organisme que tracta de resoldre les diferències entre usuari i
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empreses de manera extrajudicial, va rebre l'any 2008 un
total de 871 sol·licituds, un 3,4%
menys que l'any anterior.

X Col·laboració amb la Unió de
Consumidors
D'altra banda, la Unió de
Consumidors de Catalunya (UCC)
i l'Ajuntament de Terrassa han
signat un conveni per valor de
5.635 euros. L'acord beneficia
ambdues parts, ja que per una
banda la UCC oferirà suport
tècnic i jurídic a l'Oficina
Municipal d'Atenció al Consumidor quan sigui necessari, i per

una altra, el conveni permet fer
visible la feina que porta a terme
la Unió de Consumidors de
Catalunya en defensa dels usuaris
i consumidors, potenciant la
presència pública de la UCC com a
entitat de la ciutat. 

”

Consum va atendre l'any
passat 6.446 consultes

Coneguem
l’Ajuntament

se els fulls de reclamacions i sol·licitar arbitratges
sense necessitat de desplaçar-se a l'oficina de la
carretera de Montcada.

Nova web de consum
El Servei Municipal de Consum ha estrenat una
nova pàgina web (www.terrassa.cat/consum) per
millorar el servei a la ciutadania. La nova web
ofereix informació dels seus serveis i de tota la
legislació vigent en matèria de consum. A més,
permet fer consultes i reclamacions, descarregar-

Les consultes
Serveis: 2.222 dividides en
telefonia fixa (1.901), gas (157),
electricitat (115), aigua (27) i
correus (22).
Habitatge: 478 dividides en
compra (183), lloguer (167) i
altres (128).
Electrodomèstics: 455 dividides
en venda i postvenda (352) i
reparacions (103).

Els ciutadans fan el 96,5% de les
compres a Terrassa
L'Estudi de la demanda comercial de Terrassa ha
constatat que el 96,5% dels ciutadans fan les seves
compres a la ciutat i que només en el 3,5% dels
casos es desplacen fora per adquirir productes.
D'aquesta manera, les compres fetes en altres
ciutats s'han reduït a la meitat, concretament en
un 49%, respecte de l'anterior estudi, fet l'any
2003. Aquesta és una de les principals conclusions
de l'estudi fet per l'Ajuntament l'any 2008 en el
marc del procés d'elaboració del Pla Estratègic de
Comerç.

Entitats bancàries: 446
Comerç: 403 dividides en establiments (121), fora d'establiments (85), alimentació (105) i
altres (92).
Automòbils: 353 consultes, 263
per reparacions i 90 per venda.
Administració pública: 352
Tintoreries: 341
Serveis turístics: 318
Altres: 1.078

i

Més informació...
Ajuntament de Terrassa
Servei de Consum
Ctra. de Montcada, 596.
Tel.:3 731 59 82 - Fax: 93 736 66 92
A/e: consum@terrassa.cat
www.terrassa.cat/consum
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l’ajuntament

Visita de sindicalistes a Terrassa
El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha visitat
Terrassa acompanyant una delegació internacional de sindicalistes.
La visita, que es va fer coincidint amb la diada de Sant Jordi,
formava part del programa del XIII Congrés de la UGT. Els
sindicalistes, que han estat rebuts al Salo de Plens de l'Ajuntament
per l'alcalde Pere Navarro i els portaveus dels grups municipals,
han visitat la ciutat convidats per la UGT i la Fundació Josep
Comaposada, que han volgut donar-los a conèixer Terrassa com a
exemple de ciutat innovadora i moderna. Entre els assistents es
trobaven representants sindicals de Tunísia, el Marroc, Algèria,
Israel, Perú, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica i
Panamà, que han visitat espais emblemàtics com el Museu de la
Ciència i la Tècnica, la Masia Freixa o el Parc Audiovisual.
27 regidors/es: l’entrevista

Sopar del Pla de
Transició al Treball
d'Hostaleria
L'alcalde, Pere Navarro, i el
regidor d'Educació, Josep Pàmies,
han assistit al sopar de la quarta
promoció del Pla de Transició al
Treball d'Hostaleria. Es tracta
d'un sopar de treball pràctic dels
alumnes que s'han estat formant
en els darrers mesos en l'àmbit
de l'hostaleria i els serveis de
restauració mitjançant un Pla de
Transició al Treball (PTT) adreçat
a nois i noies que no han assolit el
graduat i que no tenen un
projecte concret o una sortida
laboral clara. A Terrassa, es
porten a terme un PTT
d'hostaleria i serveis de
restauració i un altre de fusteria,
en col·laboració amb el Gremi de
Fusters. Dels 30 alumnes inscrits
aquest curs (15 a hostaleria i 15 a
fusteria), 29 continuen en el
programa, 19 dels quals estan
preparant les proves d'accés a
cicles formatius per continuar
estudiant.

“Hem de fer un canvi de model econòmic”
Manel Pérez, regidor i portaveu del grup municipal d’IC-V-EUiA.
Nascut a Terrassa el 1958 i mestre de secundària. Va començar als
quinze anys, al Blanxart, a fer activitats polítiques i sindicals. Es
tinent d’alcalde de l'Àrea d'Innovació i Desenvolupament Estratègic i
Econòmic. L’educació. “Educar t’omple molt, et manté al dia i és
també un element de transformació de la societat i de millora del
país. Ara mateix tenim les generacions més ben formades de la
història, les que ajudaran a pilotar la sortida de la crisi. Però també
una generació relativament jove, que va optar per treballar i
guanyar-se la vida abans que formar-se i ara es troba en un escenari
d’atur i expectatives precàries.” La crisi. “Detectem un increment
de persones vulnerables, que necessiten serveis d’ocupació o de
protecció social: hi estem dedicant tots els recursos possibles,
esforçant-nos per fer més amb menys. Ens esperen temps difícils,
però tenim instruments per tirar endavant i generar confiança.
Caldrà, això sí, canviar el model econòmic i productiu: més
innovació, aposta pel talent, per les noves tecnologies… Terrassa està
preparant l’escenari per aprofitar les seves potencialitats,a més de
frenar l’impacte de la crisi.” Valors i pacte. “Des de la nostra
formació aportem un marcat caràcter eco-socialista al govern
municipal i un accent en cohesió, igualtat, participació. Hem
contribuït a crear una cultura del pacte polític: un govern amb
diferents sensibilitats, que funciona amb rigor, diàleg i lleialtat
mútua.”
L'entrevista es pot veure a www.visquemterrassa.tv. 
X

24 Visquemterrassa | Maig

Conveni entre
Ajuntament i UPC
L'Ajuntament i la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat de la
Universitat
Politècnica
de
Catalunya (UPC) han signat un
conveni de col·laboració amb
l'objectiu de portar a terme
diverses accions d'anàlisi sobre
temes de medi ambient i
sostenibilitat a Terrassa. Entre
aquestes accions, destaca la
celebració del Segon Congrés
Internacional de Mesura i
Modelització de la Sostenibilitat.
D'altra banda, també es va portar
a terme, el passat 29 d'abril, la 2ª
Jornada Ecoinnovació "Un espai
generador d'idees i catalitzador
d'oportunitats". La jornada es va
fer al mNACTEC.

Visitem l’Ajuntament
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CEIP Enxaneta
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CEIP Pau Vila
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Santa Teresa de Jesús
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CEIP Vallès
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CEIP Vallès
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Més informació...

PAME
Carrer de la Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Telèfon: 93 780 35 11
Maig | Visquemterrassa 25

Opinions
Grup Municipal Socialista

Millorar els nostres barris
Mentre iniciem les actuacions del Pla de Barris
de la Maurina, estem impulsant projectes
urbanístics i socials que donaran continuïtat al
Pla de Barris del Districte II. I ho fem a partir de
les propostes de les vuitanta entitats que
participen activament en el disseny de les
futures inversions i accions per equilibrar i
ampliar els equipaments cívics als barris de
l’est de Terrassa, millorar l’entorn del
Mercadal, dinamitzar les entitats i les
associacions… El Pla de Barris és un instrument

òptim per intervenir integralment en una zona
i millorar-ne la qualitat de vida, garantint així
l’objectiu d’equilibri territorial i de cohesió
social que es fixa el govern municipal. L’alt
nivell de participació veïnal assegura, per altra
banda, la màxima adaptació a les necessitats de
les persones. La combinació d’aquests factors
permetrà que en els propers dos anys
desenvolupem amb èxit un nou programa que
complementarà l’esforç de millora urbanística i
social efectuat al districte.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Les pintades a les parets i un govern resignat
Les parets de Terrassa fan fàstic. Permetin-me que
comenci aquest escrit mensual d'una manera tan
contundent, però aquesta descripció em temo que
és absolutament precisa. Les pintades, especialment
amb allò que s'anomena tags (signatures), a parets i
mobiliari urbà són generalitzades. A la primera i
segona corona de la ciutat, és molt difícil trobar cap
tram de carrer sense un gargot que embruti parets
d'edificis públics i privats. Terrassa ja fa temps que
està perdent aquesta batalla i el govern municipal fa
tot l'efecte que s'hi ha resignat. En els darrers anys

l'Ajuntament i els propietaris de cases i comerços
s'han gastat molts diners a netejar aquestes
pintades, amb un èxit perfectament descriptible. Cal
un canvi de rumb. Cal desplegar mesures de
prevenció i sanció que siguin realment efectives,
com ja han fet d'altres ajuntaments. A Terrassa hi ha
d'haver tolerància zero amb les pintades a les
parets. Perquè tenim dret a gaudir d'una ciutat neta,
amb autoestima i que se sap fer respectar.

Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa

Pla de Barris: transformació i cohesió social
A l'emparament de l'anomenada Llei de Barris, una
de les més interessants promogudes pel govern
d'esquerres de la Generalitat, els Plans de Barris
s'estan convertint en un eina important per
transformar positivament diverses zones de ciutat
i pobles del nostre país. La concertació entre
Generalitat i Ajuntaments per fer actuacions
intensives en períodes relativament curts i en
zones urbanes molt concretes han de permetre
millores de l'espai públic i de la cohesió social. La
ciutat és un tot però hem de prestar especial
atenció als barris com a principal espai quotidià de

convivència i realització personal de la ciutadania.
Millorar la qualitat de vida a tots els nostres barris
ha de ser una prioritat, els Plans de Barris un bon
instrument per fer-ho en alguns d'ells i comptant
amb la participació, propostes i suggeriments dels
propis veïns i veïnes, coneixedors com ningú de les
seves necessitats i aspiracions. A Terrassa ho hem
fet als barris del Districte II, i a La Maurina
encetarem una intervenció integral i transversal
en la línia de no deixar enrera cap dels nostres
barris en l'assoliment d'un bon nivell de benestar i
cohesió a la nostra ciutat.

Grup Municipal del Partit Popular

Immobilitat
Aquesta va ser, en termes generals, la posició de
l’equip de govern tripartit al proppassat debat
de mobilitat al ple extraordinari impulsat pels
grups municipals de l’oposició davant les sis
propostes de resolució plantejades, que, entre
altres qüestions, demanaven elaborar una nova
composició de les línies d’autobús, una
actualització del Pla d’Aparcarments, una revisió
de l’estacionament en superfície a la ciutat (zona
blava), una aplicació del Pla Director de
Mobilitat en atenció al desenvolupament de la
proposta de xarxa viària bàsica contemplada al

pla i no funcional en aquests moments (dos
sistemes de rondes, una exterior i una interior i
un sistema d’avingudes), i amb l’objectiu general
d’assolir un gran acord sobre la mobilitat Tot i
que no va prosperar cap de les propostes
formulades, almenys es va assolir un debat
intens, i pensem que fructífer, sobre, i així ho
entenem nosaltres, una de les prinicipals
problemàtiques que pateix i seguirà patint la
ciutat de Terrassa: la mobilitat.
Terrassa disposa d’un bon Pla de Mobilitat.
Recuperem-lo!!

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Terrassa = tradició + innovació
La Fira Modernista de Terrassa ha esdevingut un
referent a Catalunya d’una festa que ens mostra
com era la nostra ciutat a principis del segle XX.
Enguany celebrem la setena edició i tornarem a
omplir els carrers de vestits, olors, colors i oficis
que ja no són els que fem servir avui, però que
formen part del nostre bagatge i sense els quals
no seríem qui som avui. Terrassa és la suma de les
experiències passades i de les propostes presents,
que ens marquen, a un ritme trepidant, el futur
que volem. Som hereus d’aquell passat i
progenitors d’aquest futur.
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Des d’ERC, tenim clar que qui perd els orígens,
perd la identitat. I per això volem mantenir vius
els nostres orígens, per saber qui som. I per això
no volem que ningú que arribi aquí perdi els seus,
perquè si no, no voldran participar en la
construcció nacional conjunta. Recordem el
passat, vivim el present i construïm el futur. Tres
actituds necessàries per crear ciutat i teixit social.

