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© Ajuntament de Terrassa / Presidència 
Servei de Comunicació i Servei de Plans i Projectes de Ciutat
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa

12.01.2022, Teatre Principal, Terrassa.

www.terrassa.cat/audiencia-publica

Al Portal de Transparència es troba tota la informació 
sobre l'estat d'execució del Programa de Govern 2019-2023:
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/
BALANC_EXECUCIO_2022.pdf

A Youtube.com/ajterrassa es pot veure el video 
de l'Audiència Pública de l'Alcalde:
https://www.youtube.com/watch?v=RH8RgFP_puE

Per veure les preguntes i respostes relacionades amb l'Audiència Pública:
https://participa.terrassa.cat/processes/ap-alcalde-2022

Per contactar amb l'Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i Pastor:
https://www.terrassa.cat/alcalde
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Audiència Pública:  intervenció inicial de l'Alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart i Pastor

5



6



Bona tarda a tothom.

Gràcies a totes i tots per ser avui aquí, al Teatre Principal, en aquesta Audiència
Pública  que  fem  i  que  és  un  exercici  de  transparència  i  de  participació
ciutadana. 

I  gràcies  també  a  les  i  als  Tinents  d'Alcalde  que  m'acompanyen  aquí,  a
l'escenari,  en representació de tot el  Govern Municipal,  gràcies, Isaac Albert,
Lluïsa Melgares, Teresa Ciurana, Núria Marín i Noel Duque.

Com bé sabeu, l'Audiència estava programada per a abans de festes, però la
covid  em  va  deixar  fora  de  joc  uns  quants  dies  i  la  vam  plantejar  com  a
telemàtica. 

Però al final, vaig creure que el millor format és aquest, un acte públic i obert.
Demano disculpes per aquests canvis de data, però penso que és molt millor
així.

Aquesta tarda repassarem què ha estat  i  què ha significat per a Terrassa el
mandat 2019-2023. 

També intentaré respondre el millor possible les qüestions plantejades a través
de la web o les preguntes que, després d'aquesta primera intervenció, vulgueu
fer qualsevol de vosaltres. 

Com acaba de comentar la presentadora, la periodista Laura Contreras, potser
no hi hagi temps de contestar-les totes, però en qualsevol cas no quedarà ni
una sola pregunta per respondre, cosa que farem per escrit en els propers dies.

Explicar un mandat de 4 anys en 30 minuts no és fàcil. Són exactament 1.463
dies, dels quals ja n'hem exhaurit 1.327.

Des del juny del 2019 fins ara han passat tantes coses que no podíem preveure
i també s'ha fet tanta feina que, per força, el resum no farà justícia a la feina feta
perquè el temps ens obliga a resumir amb brevetat la molta tasca planificada i
executada. 

7



Per això mateix em centraré en els grans eixos del que ha representat aquest
període per a Terrassa, un mandat de quatre anys que acaba el proper mes de
maig, amb les Eleccions Municipals del 2023.

El Programa de Govern és i ha de ser el fil conductor de la meva intervenció,
però  hi  ha  moltíssimes  coses  que  no  podien  ser  imaginades  ni  escrites  a
l'octubre del 2019, quan el vam aprovar, en un temps rècord. 

Per exemple,  al  Programa no hi surt la pandèmia de la Covid-19 ni  la guerra
d'Ucraïna  ni  l'increment  desmesurat  dels  preus de l'energia  ni  la  inflació  de
preus,  ni  de  l'increment  de  tipus  d'interès,  ni  tantes  altres  coses  que  han
condicionat les decisions polítiques, tècniques i econòmiques. 

Són i han estat fets que sens dubte han afectat de forma decisiva l'Ajuntament,
la ciutat i el país, i que òbviament han tingut i tenen un impacte molt notable en
els pressupostos municipals, similar al de qualsevol família, entitat o empresa.

Aquests  han  estat  anys  difícils  i  hem  viscut,  totes  i  tots,  moments
d'extraordinària dificultat i gravetat.
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La pandèmia de la Covid ha marcat la nostra societat des del març del 2019 fins
l'abril de 2022, tota vegada que no és fins aquesta data, un cop assolit un nivell
òptim  de  vacunació,  i  amb  unes  dades  epidemiològiques  "segures",  que
s'aixequen les principals restriccions.

És aleshores que es  suprimeix la mascareta en interiors i  es suprimeixen les
quarentenes tant per contacte proper amb malalts  de covid com dels propis
malalts  i  reprenem  una  certa  normalitat  institucional  amb  el  retorn  a  la
presencialitat de les administracions públiques

Hem perdut moltes persones.

Hem experimentat la duresa del confinament i de totes les mesures sanitàries.

Hem hagut de fer despeses extraordinàries per valor d'uns 22 milions d'euros.

Hem  hagut  d'ajudar  les  empreses,  les  persones  autònomes,  el  comerç  i  la
restauració, els serveis... 
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En  aquesta  etapa,  hem  pres  moltíssimes  mesures  extraordinàries  i  urgents.
N'esmento algunes:

-  Garantir  l'atenció  domiciliària  a  més  de  1.800  persones,  en  ple
confinament i després.

-  Creació  d'un  servei  de  seguiment  per  telèfon  de  més  de  6.000
persones  majors  de  80 anys,  especialment  les  que vivien soles  o  en
companyia de persones d'edat similar.

-  Creació  d'un  espai  específic  per  a  persones  sense  llar  i  un  alberg
temporal per a famílies.

- Creació d'un hospital de campanya a l'hotel Terrassa Park.

- Seguiment de la situació a les residències de gent gran i accions de
desinfecció.

- Reforç dels serveis funeraris.

- Obertura d'una bossa de voluntariat ciutadà.

- Potenciació de les activitats i serveis digitals, substituint els que es feien
de forma presencial.

- Rebaixa temporal del cost del servei municipal de l'aigua, d'entre un 10 i
un 15% per a tothom i per un import d'aroximadament 500.000 euros.
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- Suspensió de pagament d'impostos i taxes i introducció d'un paquet de
mesures d'ajornaments i flexibilització de terminis.

- Informació constant i rigorosa a la ciutadania.

- Exempció de la taxa de terrasses i bonificació de la taxa d'escombraries
per al sector de l'hostaleria i la restauració durant 2020 i 2021.

- Subministrament de  1.000.000 de mascaretes a la ciutadania quan era
molt difícil trobar-ne a preus assequibles dins un mercat saturat.

- Higienitzacions dels entorns sanitaris i dels entorns de les  residències
de Gent Gran.

I podria seguir amb una llarga llista de mesures, orientades totes elles a protegir
en primer lloc les persones i famílies més vulnerables, a preservar la salut i la
seguretat de tota la ciutat i a rebaixar al màxim l'impacte de la pandèmia per a
les empreses, comerços i serveis.

Tot  això  ha  significat  deixar  de  fer  altres  coses,  per  un valor  de 22 milions
d'euros, que són molts per a les finances municipals, i més encara si hi afegim
coses  com l'increment  del  cost  de  l'energia,  que  ha  comportat  assumir  una
despesa extra de 6 milions d'euros més.

I  encara hi  hem d'afegir  una rebaixa d'ingressos municipals per valor de 4,5
milions d'euros o l'impacte de les bonificacions fiscals i la congelació de taxes i
impostos per ajudar a la ciutadania a sortir de la crisi i frenar la inflació, i totes
les  despeses  derivades  tant  de  la  negociació  salarial  col.lectiva  com  dels
augments  de  costos  cojunturals  als  contractes  licitats  amb  tercers  (amb
sobrepreus de més del 20%).

La conjuntura en la que s'ha mogut aquest Govern 2019-2023 ha estat marcada
per  l'anormalitat:  ens  va  rebre  als  pocs  mesos  de  governar  la  crisi  de  la
tempesta  "Glòria"  i  abans  de  recuperar  el  pols  ja  teníem  a  sobre  la  major
pandèmia vírica mundial d'ençà la "grip espanyola" de 1918, que ha marcat de
forma molt important tot el mandat. 

Dels 1.463 dies que transcorren entre el 28 de maig de 2019 i el 28 de maig de
2023 i descomptant els  dies d'interinatge fins la presa de possessió del càrrec
com a Alcalde, l'Ajuntament ha estat amb serveis mínims i amb mitja plantilla
teletreballant els 100 dies de l'estat d'alarma (que van transcórrer del 14 de Març
de 2020 fins el 21 de juny de 2020) i els 662 dies de restriccions producte de
les conseqüents onades que hi va haver en el país (fins a 7) durant els anys
2021 i 2022, fins a l'aixecament de restriccions definitiu del 14 d'abril de 2022,
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que és el  moment en el  qual  podem considerar  que reprenem la normalitat
institucional i fins i tot torna la presencialitat als Plens de l'Ajuntament.

Tot el nostre esforç personal i el de totes i tots els membres del Consistori s'ha
fet en circumstàncies complexes, amb riscos de contagi, però amb la seguretat
de fer allò que calia fer per protegir i alhora fer avançar la ciutat i havent gaudit
només de 676 dies de normalitat relativa, perquè després de deixar enrere la
pandèmia vam entrar en una crisi inflacionària i en les conseqüències globals de
la  invasió  d'Ucraïna,  que  van  tensar  els  pressupostos  i  les  finances  de
l'Ajuntament i les empreses municipals.

Més difícil, impossible. 

Però  ens  n'hem  sortit  molt  dignament,  tenint  en  compte  el  sistema  de
finançament nefast i injust que patim els ajuntaments, i del qual ens hem queixat
portant  propostes  de  resolució  al  Ple  Municipal  per  tal  de  sensibilitzar  les
administracions competents, i  tot això, per descomptat,  sense oblidar mai les
pèrdues ni el sofriment de la gent.

Hi ha també, i cal subratllar-ho, una cara positiva del balanç d'aquesta crisi: hem
redescobert més que mai el valor de la solidaritat i  la capacitat enorme que
poden  tenir  les  administracions  públiques,  si  estan  ben  gestionades,  per
protegir les persones i el conjunt de la nostra societat. 

L'Ajuntament ha actuat, en aquests anys de pandèmia, com un autèntic escut
per a la ciutadania, i he de dir, en justícia, que també s'ha fet així des d'altres
administracions, com el Govern d'Espanya o el Govern de Catalunya, amb els
quals hem col·laborat i col·laborem estretament en moltes qüestions, jo diria fins
i tot que més que mai.

En aquests anys,  s'ha demostrat  que tot  el  que ens han estat  dient des del
neoliberalisme al  llarg de les darreres dècades era una falsedat interessada:
necessitem un sector públic potent i capaç, que pugui afrontar amb energia i
solucions les etapes de crisi, que no deixi la gent desemparada, que ajudi a fer
funcionar  l'economia  i  la  feina,  i  que  doni  seguretat  a  les  persones  i  a  les
famílies.

La pandèmia ha estat una gran desgràcia, sí, i ha generat molt dolor, però també
ens ha deixat unes quantes lliçons que faríem bé de no oblidar.

Com a Alcalde, he viscut molt d'aprop, molt intensament, de dia i de nit, aquest
període. 

Vam haver  d'aparcar  temporalment  el  full  de  ruta  del  Programa de  Govern,
mentre  construíem  un  Programa  Anti-Crisi  d'una  magnitud  mai  no  vista  a
Terrassa. 
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Un programa que va permetre, entre moltes altres coses, que el mes d'abril del
2020 fóssim una de les poques ciutats de Catalunya i d'Espanya que va garantir
que  cada ciutadà  i  ciutadana tingués  mascaretes  per  protegir-se,  1  milió  de
mascaretes, exactament, en un moment en el qual eren dificilíssimes de trobar, a
més de caríssimes. Sense ajudes de tercers i pel nostre compte vam aconseguir
comprar-les,  per  un  import  de  més  de  400.000  euros,  en  una  gran  tasca
colectiva de tot el Consistori terrassenc.

I això ho va fer aquest Govern Municipal i és, penso jo, un dels majors motius
d'orgull  d'aquest mandat,  que simbolitza la predisposició a fer el  que cal  fer
quan cal fer-ho, i així ho vam fer, sense escoltar cants de sirena, sense dubtar ni
un sol moment, pensant en totes aquelles persones que tindrien dificultats: vam
estar al peu del canó les 24 hores del dia, vam garantir que la ciutat continués
funcionant i vam estar molt especialment a prop de les persones i famílies més
vulnerables.

Al llarg del 2021 (amb molta dificultat) i del 2022 (ja amb més celeritat) vam anar
reprenent els objectius del mandat i normalitzant la situació, com tothom, i el
Programa  de  Govern,  òbviament,  va  tornar  a  ser  l'eix  central  de  l'acció  de
Govern.

En  aquest  mandat  que  ja  està  entrant  a  la  recta  final,  tenim  un  Programa
estructurat en 10 grans objectius, que inclouen més de 160  eixos d'actuació,
alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, o ODS, i l'Agenda
Urbana de Terrassa, de Catalunya, d'Espanya i de la Unió Europea.
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Aquests objectius són:

1.- Fer de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per
persones  iguals  en  drets  i  diferents  en  maneres  de  viure,  que
comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al
món.

2.- Construir una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les
polítiques  municipals  són  les  persones:  educació,  cultura,  benestar,
igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida.

3.-  Avançar cap a una ciutat  feminista i  diversa,  compromesa amb els
drets humans, les llibertats i la democràcia.

4.- Impulsar una autèntica «revolució verda»: un nou model de ciutat per
viure  millor,  preservar  el  medi  ambient  i  combatre  la  crisi  climàtica,
sempre amb sensibilitat envers les persones i famílies, sempre impulsant
canvis en profunditat però també dialogant i ajudant a tothom a adaptar-
se.

5.- Fer tot l'espai públic i el disseny urbà de la ciutat a la mida de les
persones,  apostant  per  l'accessibilitat,  pensant  en  tots  els  barris,
equilibrant  la  qualitat  de  vida,  responent  a  necessitats  diferents,  sens
dubte, però amb valors d'igualtat. 

6.- Avançar cap a una ciutat més neta, sostenible i innovadora, i també
més cívica i responsable, en el model de gestió dels residus.

7.-  Garantir  una  ciutat  en  la  qual  tothom  pugui  viure  i  conviure  amb
seguretat,  preservant  la  llibertat  de les  persones,  millorant  els  serveis
policials i mantenint o fins i tot reduint els nivells actuals d'índex delictius,
situats  en  la  franja  més  baixa  de  les  ciutats  similars  a  Catalunya  o
Espanya.

8.-  Dibuixar  un projecte de futur,  a  llarg termini,  per  a  les rieres,  amb
l'objectiu  de  trencar  «l'efecte  barrera»,  generar  una  oportunitat  per
millorar la vida de les persones i connectar els barris a banda i banda de
la riera del Palau i de les Arenes.

9.- Fer més que mai l'Ajuntament de tothom, al servei de tothom, és a dir,
apostar  per  la  proximitat,  per  la  digitalització,  per  la  transparència  i
l'honestedat i per la participació de la ciutadania com a via per millorar la
democràcia.
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I 10 i últim.- Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per
afavorir el progrés de les persones, per impulsar les nostres empreses i
atraure'n de noves i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa.

Aquests han estat i són els 10 grans eixos de la tasca del Govern Municipal, del
2019 fins al darrer dia del mandat, el maig del 2023. 

Afegint-hi,  per descomptat,  les crisis que he esmentat al començament i  que
han  estat,  no  precisament  per  voluntat  nostra,  eixos  igualment  importants  i
reptes molt complexos que ens han estat imposats per les circumstàncies i que
com ja he esmentat amb anterioritat hem encarat com calia esperar d'un Govern
eficient, responsable i coordinat.

Quan  vam acordar  el  pacte  per  formar  un  Govern  Municipal  entre  "Tot  per
Terrassa",  la  força  guanyadora  de  les  Eleccions  del  2019,  i  "Esquerra
Republicana  de  Catalunya",  ens  vam  comprometre  a  impulsar  una  gran
transformació, a dibuixar un nou horitzó pensant en la Terrassa del 2030 o del
2040, i ho hem fet, ens n'hem sortit, tot i les dificultats i els obstacles que hem
anat superant.

Veníem d'una llarga etapa de govern d'un mateix partit.

Amb aspectes molt positius, amb una importantíssima transformació de la ciutat,
sens dubte, i d'altres més negatius, especialment en la fase final.

Terrassa necessitava un canvi i va votar claríssimament per un canvi.

Aquest era i és el nostre compromís, escrit al Programa de Govern, que tothom
pot consultar a la web municipal des del primer dia.

Un  compromís  que  ha  anat  acompanyat  de  balanços  periòdics,  amb  total
transparència, per explicar el grau de compliment de tots els objectius fixats.

També es pot consultar a la web municipal, on les darreres setmanes hem anat
actualitzant  les  825  fitxes  corresponents  a  totes  les  actuacions  incloses  al
Programa de Govern.

A la vida, les circumstàncies i els imprevistos dificulten l'assoliment del 100%
dels objectius. Però ens hi estem acostant força, i més que ens hi acostarem
encara  en  els  darrers  mesos  d'aquest  mandat,  perquè  evidentment  queden
coses per fer  i  l'Ajuntament no s'atura,  encara que entrem ja  en un període
preelectoral i electoral.

A dia d'avui,  hem assolit  un 68,9% dels objectius fixats,  un percentatge que
encara serà superior d'aquí al mes de maig, quan preveiem arribar a un 75%
d'execució a final de Mandat. 
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Pel que fa a l'altre 25% d'actuacions, la immensa majoria estan planificades i o
en marxa, tot i que a un ritme o amb uns recursos econòmics inferiors als que
voldríem dedicar o en espera de que arribin les línies d'inversió demanades per
a poder executar-los plenament.

I tot això, sempre sense incloure-hi tot allò que no podíem preveure i que ha
tingut un impacte tan extraordinari en la tasca del Govern Municipal, com he dit
al començament.

Penso que és un percentatge digne, molt digne, però la darrera paraula la tenen
els ciutadans i ciutadanes, que són els que han de decidir si hem complert amb
allò que vam prometre.

I també he de dir, amb tota la modèstia, que hi ha coses que es podien haver fet
millor, que hem hagut de corregir i rectificar decisions, amb total transparència,
així com acceptar les crítiques justes i raonades, perquè és normal que sigui
així, més encara en una etapa tan moguda com la que hem viscut.

Terrassa té, en aquest Mandat, un Govern Municipal que ha fet honor als seus
compromisos i que ha anat més enllà sempre que ha fet falta. Un Govern de
coalició enre dos partits que no ha fet soroll, que ha funcionat amb lleialtat i
eficàcia, amb seriositat i responsabilitat. 

Un Govern que ha respectat  les diferències entre els dos partits en algunes
qüestions i ha posat l'accent en totes aquelles coses en les quals coincidíem i
coincidim una immensa majoria de terrassencs i terrassenques.
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Crec que aquest és un element important a l'hora de definir què i com ha estat
aquest mandat 2019-2023. 

Terrassa  ha  tingut  i  té  un  Govern  estable  i  amb  mirada  llarga,  un  Govern
Municipal  no  partidista,  no  electoralista,  capaç d'arribar  a  molts  acords  amb
administracions i partits molt diferents, un Govern de diàleg, que està molt al
carrer i molt pendent de la ciutadania i que no es tanca als despatxos.

Un Govern que ha vist, tot i les dificultats i el que ha suposat la pandèmia, com
Terrassa continua sent un pol d'atracció i que la ciutat no ha parat de créixer
demogràficament,  havent  passat  de  220.556  habitants  (2019)  a  224.114
habitants (2022), amb un augment de 3.558 habitants que equivalen a un 1,52%
de creixement.

Un Govern que ha fet molta feina, tot i les grans dificultats d'aquest Mandat i en
el qual Terrassa ha evolucionat pressupostàriament.

Dels  195,41  milions  del  2018  i  amb una  inversió  en  polítiques  públiques  de
894,16 euros/habitant hem passat el 2022 als 235,02 milions d'euros, amb una
inversió en polítiques públiques de 1.137,37 euros/habitant. 

Una evolució de 39,61 milions de pressupost i  de 243,21 euros per habitant,
invertits  en  neteja,  manteniment,  seguretat,  transport  i  serveis  en  general,
reduint  el  deute  municipal  dels  104,95  milions  d'euros  fins  a  102,77  milions
d'euros, tot i les grans despeses causades per la pandèmia.

I  com  deia,  amb  aquests  pressupostos,  tot  i  les  dificultats,  hem  avançat
moltíssima feina, diners que han servit per millorar els serveis a la ciutat 

Vull destacar algunes actuacions, perquè evidentment no hi ha temps per fer
una llista a fons, però donarem certes pinzellades agrupades per àrees sobre
com hem invertit els recursos del pressupost municipal.

- L'impuls del futur Parc de la República, al nord de la ciutat, connectat
amb el primer tram que reformarem de la riera de les Arenes.

Això permetrà dotar d'un pulmó verd i de passeig el barri de Sant Pere
Nord i  millorarà les infraestructures esportives del  barri  (nou camp de
futbol 7, pista de bàsquet, millora de vestidors del camp de futbol).
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-  El  concepte  de  futur  de  les  rieres  de  Terrassa,  que  engarantirà  la
seguretat i les convertirà en eixos verds i nexes d'unió entre barris, a més
de totes les actuacions fetes en matèria de prevenció,  de neteja i  de
millora (desbrossament, rebaix de lleres, obres de canalització, sistemes
de control  de crescuda per mitjans telemàtics,  barreres automátiques).
Comencem a tenir rieres més netes, més segures i i  més endreçades,
després  de  molts  anys  d'abandonament,  gràcies  a  la  millora  de  les
relacions  amb  l'ACA (Agència  Catalana  de  l'Aigua)  després  d'anys  de
litigis i enfrontaments.
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- Les transformacions urbanístiques d'una ciutat que aposta per créixer
cap a dintre: l'AEG, el Vapor Albinyana, el Vapor Cortès, Sala i Badrinas,
Can  Colomer,  Pla  de  Millora  del  Roc  Blanc,  amb  una  bona  reserva
pactada d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge assequible.

- L'impuls a l'Anella Verda, amb les obres d'adeqüació i senyalització dels
camins de circumvalació de 35 quilòmetres, un autèntic pulmó verd al
voltant de la ciutat per potenciar els valors de paissatge del municipi, per
la recuperació de les funcions del sector primari (agrícola i ramader), per
promoure  la  connectivitat  ecològica  i  la  biodiversitat  de  l'entorn  i  per
promoure un ús d'oci saludable i respectuós amb l'entorn al voltant d'una
ordenança reguladora dels usos.

-  L'enfortiment del servei municipal de gestió de l'aigua, que garanteix
que a Terrassa l'aigua sigui de tots els terrassencs i terrassenques i no
d'una empresa multinacional.

- El nou CAP de Can Roca que recull 17.000 usuaris del CAP Rambla i
4.000 del CAP Nord, per millorar la qualitat assistencial i reduir la sobre-
pressió que suportaven alguns dels CAP més massificats de la ciutat.
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- La futura Residència de Sant Pere Nord, amb 90 places i 6000 m² que
es començarà a construir per fi durant aquest 2023 i entrarà en servei el
2025, finançades amb càrrec als Fons Next Generation...

Així  com les  millores  a  la  Residència  de Mossèn Homs,  després dels
acords assolits amb la Generalitat (ampliació de 24 places l'any 2020) i
una inversió de 4,2 milions d'euros el 2023 per desplaçar a la primera
planta els serveis administratius i adequar les plantes 2 ,3 i 4 a una millor
prestació de serveis.

- El Pla de Polígons Industrials, el Pla de Desenvolupament  Industrial de
Terrassa, la modernització dels polígons industrials per adaptar-los a les
necessitats del segle XXI,  i totes les polítiques de promoció econòmica i
de  promoció  de  la  creació  de  feina  i  atracció  d'empreses  i  projectes
empresarials, millorant la sinèrgia entre l'Ajuntament i el món empresarial
i guanyar competitivitat.

- El  funcionament de l'OAE (Oficina d'Atenció a la Empresa),  que fa un
acompanyament  integral  de  les  empreses  en  matèria  de  formació,
constitució d'empresa i assessorament integral.
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- L'Agenda Urbana de Terrassa, alineada amb els ODS globals i europeus,
aprovada per unanimitat de tots els Grups Municipals i que el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern espanyol ha triat com
un dels exemples de referència pel  que fa a agendes urbanes a tota
Espanya.

- La rehabilitació de la xemeneia de la Saphil i la futura Casa de l'Esport, a
l'antic  edifici  municipal  del  Raval,  a més de l'ampliació del  catàleg de
protecció  del  Patrimoni  Històric,  amb  la  incorporació  d'uns  300  nous
edificis i elements.

21



- La millora de l'Estadi Olímpic, el camp de les Fonts i moltes instal·lacions
esportives i piscines que s'han anat millorant.

Entre d'altres, la cobertura de la pista exterior de Can Jofresa, la millora
dels vestidors del Poliesportiu de Can Parellada, les millores a la pista de
bàsquet  de  Can  Parellada  i  la  substitució  del  "tartan" de  la  pista
d'atletisme de la ciutat.

-  La  novedosa  i  sòlida  cooperació  institucional  amb  Sabadell,  que
agraeixo especialment a l'actual alcaldessa, Marta Farrés.

- La cooperació amb la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Espanya,
en  aquest  cas,  especialment  pel  que  fa  als  fons  europeus  Next
Generation. 

Amb els dos governs hem tingut i tenim una relació molt fluïda, cosa que
agraeixo especialment  als presidents Quim Torra i Pere Aragonès, als
seus  consellers  i  conselleres,  així  com  a  la  ministra  de  Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i també a tots els projectes
que d'una forma o altra s'han desencallat o que han entrat a les agendes
polítiques  tant  en  matèria  d'edificis  dotacionals  com  en  matèria
d'infraestructures territorials.

Aquí podríem esmentar: 

- Augment dels CAP a la ciutat, construcció d'un CUAP, construcció de la
Residència Sant Pere Nord, rehabilitació Residència de Torre de Mossen
Homs,  Residència  Centre  de dia  Discapacitats  Intel.lectuals  (AMPANS),
rehabilitació de l'Estadi Martí Colomer d'Hoquei, construcció de la molt
demanada Escola Sala i Badrinas al barri del Segle XX, la reivindicació de
la Ronda Nord entre Sabadell  i  Terrassa,  la modificació i  millora de la
N150, les estacions de tren oest i de la zona Porta Sud, el greuge tarifari
suportat per Terrassa en matèria de desplaçaments en tren, els peatges
de la C-16, o la millora del Contracte Programa de Drets Socials amb una
dotació actual de de 9.945.000, euros que suposa un augment de 3,5
milions d'euros respecte de l'anterior. 

- Les constants millores en accessibilitat a tots els barris, per complir el
compromís de fer una ciutat absolutament accessible per a tothom.
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- La nova Ordenança de Mobilitat, que regula, entre altres qüestions, l'ús
dels vehicles VMP.

-  La  innovació  en  el  disseny  de  les  festes  nadalenques  i  altres
celebracions ciutadanes.

- L'impuls a la protecció dels animals i a la defensa dels seus drets, des
de la pròpia creació de la Regidoria de Benestar Animal, el conveni en
matèria  d'assesoria  de benestar  animal  amb el  Col.legi  d'Advocats  de
Terrassa,  les  millores  en  els  espais  de  lliure  circulació  de  gossos,  la
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vinculació  de  la  gestió  del  CAAD  a  la  pròpia  Regidoria  de  Benestar
Animal o els canvis introduits en matèria de taxes per tinença d'animals
domèstics, que passen aquest 2023 d'una taxa anual a una única taxa
que es paga una sola vegada.

- L'assoliment del 50% dels autobusos municipals híbrids. 

- La tasca constant per garantir el dret a viure cadascú com vulgui els
seus afectes i la seva sexualitat.

- La lluita contra la violència de gènere.
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- La millora de més de 50 zones de jocs infantils.

- El suport a les malalties minoritàries.

- El proper trasllat de l'escola Crespinell a l'antiga escola Germans Amat
per  poder  seguir  millorant  i  creixent  el  servei  a  les  persones  amb
capacitats diverses.

- L'aposta per la Terrassa Universitària, pel talent,  per la ciència, per la
innovació i per la transferència de coneixement en forma de creació de
start-ups d'alt valor afegit econòmic.

- L'ampliació de la plantilla de la Policia Municipal.  L'any 2019, Terrassa
tenia  una  plantilla  de  209 agents  de  Policia  Municipal,  una  xifra  molt
similar  a  la  de  l’any  2010,  que  hem anat  incrementant  any  rere  any.
L’objectiu  és acabar a l’any 2023 amb una xifra propera a les 275 places
de policies municipals, és a dir, 66 agents més. 

Hem enfortit també la cooperació amb els Mossos d'Esquadra, tot i que
continuem reclamant al Govern de la Generalitat que Terrassa tingui de
veritat els efectius que necessita. 

Per garantir que Terrassa continua sent una ciutat de les mes segures de
Catalunya (5ª)  i  del  país  (18ª)  amb una ràtio  de delictes de 0,033 per
habitant, d'acord als documents del Ministeri de l'Interior d'Anàlisi de la
Criminalitat.
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- La potenciació de l'activitat cultural a la ciutat amb el carnet "la Cultura
ets tu" i noves activitats com el Maleducats, el festival de Flamenc i el
festival Fred, entre d'altres. 

-  L'exercici  del  lideratge  que ens  atorga el  fet  de  ser  la  3a  ciutat  de
Catalunya, en el marc de la cooperació amb el Govern català, amb els
municipis de l'Arc Metropolità i amb Barcelona.

-  La reforma del  Teatre Regina,  que suposa la recuperació d'un espai
històric i cultural per a la producció artística i cultural de la ciutat.

- L'impuls a la construcció d'un molt demanat Casal Cívic del Roc Blanc.

-  L'impuls  al  projecte  de  futur  del  Vapor  Ros,  que  serà  un  motor  de
transformació i ampliació del centre de la ciutat, a més d'un espai amb un
valor patrimonial i històric molt destacat.

- El redisseny de la Rambleta Porta Sud, principal entrada a la ciutat, que
experimentarà els propers anys un canvi espectacular.

- El nou parc al Pla del Bonaire i la futura Biblioteca de Districte 5, que
situarem en aquest espai.
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- El futur edifici d'EcoEquip, el reforçament de l'equipament tècnic i de
vehicles i el "pla de neteges intensives" dins l'aposta per una millora de la
neteja i que ve acompanyada amb la creixent dedicació de recursos a la
neteja de la ciutat que, més enllà de la implantació de la recollida lateral i
les  inversions  realitzades  en  millora  d'equipament,  ha  suposat  passar
d'una despesa de 21.760.385 euros (2018) a una despesa de 28.810.095
euros (2022), un augment de 7.049.710 euros, que equival a un 32,40%
més del que s'invertia en mandats anteriors.

- Les millores efectuades als mercats municipals de la Independència i de
Sant  Pere,  i  les  que  podrem  tirar  endavant  gràcies  a  una  notícia  de
darrera hora que vull compartir amb totes i tots vosaltres, la concessió
d'un  nou  ajut  dels  fons  europeus  Next  Generation  a  Terrassa,
precisament per a la millora dels mercats municipals,  impulsar  la seva
digitalització  i  millorar  l'eficiència  energètica  i  la  sostenibilitat  per  un
import global de 1,9 milions d'euros.

- I finalment, les noves oficines descentralitzades de Serveis Socials, molt
enfocades a facilitar tots els tràmits a tothom i vinculada al futur pla de
desplegament territorial  de l'estructura organitzativa municipal  i  el  nou
model  d'atenció  ciutadana  integral  i  serveis  desconcentrats  que  es
presentarà al Ple durant aquest 2023.

Podríem encara continuar donant dades i més dades relatives a actuacions:

- Les actuacions en relació a la Llei de Memòria Històrica, com la revisió
del  nomenclàtor  de la ciutat,  el  projecte de col.locació  de llambordes
Stolperstein en commemoració a les víctimes terrassenques del feixisme.
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- El Pla de la Infància de Terrassa.

- El Pla de Joventut de Terrassa.

- El Mundial d'Hoquei Femení de 2022, desenvolupat a Terrassa durant el
mes de juliol i coincidint amb la Festa Major de la ciutat, amb la seva "Fan
Zone" a la plaça de Can Roca.

-  Les  actuacions  d'urbanisme  de  pacificació  i  vianalització  d'espais
terrassencs  en  l'entorn  del  que  ha  de  ser  la  futura  Zona  de  Baixes
Emissions de la ciutat  i  que es vincula a l'aposta  per aconseguir  una
atmosfera i un aire més respirable, tot fent guanyar protagonisme a la
gent per sobre dels vehicles.

- Rehabilitacions de la Masia dels Bellots, amb la implantació d'un centre
de serveis a les empreses en aquest edifici.

- Rehabilitació i esperem que futura recuperació per a la ciutat de l'ermita
de Can Boada.

-  La  construcció  de  l'ascensor  per  salvar  el  desnivell  al  Poble
Nou/Carretera de Rellinars, i que tant havia estat demanat.

- Les actuacions al Portal de Sant Roc per eliminar antigues estructures
de l'aparcament i deixar un espai diàfan, sense obstacles, per dinamitzar
un espai comercial de primer ordre.

- Les noves àrees d'aparcament exprés de les avingudes Béjar i Rambla
de Francesc Macià tot preservant les necessitats d'aparcament dels veïns
i de rotació de vehicles dels comerciants.

- Nous espais per aparcament de barris amb problemes de disponibilitat
d'espai a Sant Llorenç i a l'antiga ubicació de la Saifa Keller (Can Palet).

I  podríem seguir  hores i  hores, afegint obres,  actuacions,  plans i  millores de
serveis, perquè són més de 26.000 les actuacions efectuades en els diferents
àmbits  d'àrees i  serveis  i  que van de les grans obres transformadores de la
ciutat fins a les petites accions quotidianes de reposició i manteniment.

Aquests que he citat són només alguns dels exemples, prou variats i destacats,
de l'acció de Govern en aquests 4 anys, en els quals el Pressupost Municipal ha
crescut, però també és cert que se'ns queda curt, que Terrassa és una ciutat
infrafinançada en relació a altres municipis  de dimensions similars o capitals
comarcals del nostre país.
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I queden, evidentment, alguns temes pendents, no pas per falta de voluntat del
Govern Municipal:

- La futura ronda nord de Terrassa i Sabadell.

- La solució que demanem a la Generalitat des de fa anys per al greuge
inacceptable de les tarifes ferroviàries. Ho he demanat per favor, ho he
exigit,  he  protestat,  m'he  sentit  a  vegades  una  mica  enganyat  amb
excuses i avui ho torno a dir: Terrassa ha de passar a la zona 2, sí o sí, no
podem seguir pagant un sobrecost tan exagerat i tan injust, no podem
acceptar que ens continuïn castigant.

- La gratuïtat del peatge de Les Fonts per a terrassencs i terrassenques,
una altra injustícia, un altre càstig injustificat.

-  O la finalització de les obres de l'autovia B40 fins a Abrera,  que és
responsabilitat del Govern Espanyol, que avancen a un ritme desesperant
i que necessitem que s'acabin ja, perquè sens dubte la B40 és i serà una
gran oportunitat de progrés i de futur per a Terrassa.

Aquest és, a grans línies, el balanç d'un mandat molt intens i molt complicat, que
ens permet dir que Terrassa està millor del que estava, que hem assolit una part
molt important dels objectius i que hi ha encara molta feina per als propers anys,
per  continuar  impulsant  el  canvi  de  la  3a  ciutat  de  Catalunya,  per  treballar
encara  més  perquè  siguem de  veritat  una  sola  ciutat,  per  trencar  totes  les
barreres i per desvetllar totes les energies i capacitats de Terrassa.
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Estic convençut que hem complert amb el nostre compromís i hem fet la feina
que ens tocava, acceptant, com he dit abans, que qui ha de jutjar la nostra feina
és la ciutadania de Terrassa.

Vull  agrair  molt  especialment  a tots els  regidors i  regidores la  seva tasca al
Govern Municipal,  així  com també dono les gràcies als  Grups Municipals  de
l'oposició,  amb els  quals  ha  estat  possible  pactar  de  forma constructiva  els
grans temes de ciutat, tot i que tenim discrepàncies importants. 

Faig  extensiu  l'agraïment  a  totes  i  tots  els  professionals  de  l'Ajuntament  de
Terrassa, a les entitats i associacions, a totes les persones que cada dia ajuden
una mica a fer de Terrassa una ciutat millor, a totes les persones que somien i
imaginen la Terrassa del futur i es comprometen a fer-la possible.

Moltes gràcies.
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2.

Audiència Pública:  intervenció de cloenda per part
de l'Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i Pastor
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Moltes gràcies per totes les preguntes i qüestions que heu plantejat.  (Podeu
veure-les al video a: Youtube.com/ajterrassa)

He procurat respondre totes les que han estat possibles i em comprometo a
respondre per escrit totes les altres i totes les que puguin arribar en els propers
7 dies. 

Això és el que faig cada dia, des de que em llevo fins que me'n vaig a dormir,
respondre preguntes de tothom, quan porto els meus fills a l'escola, quan fem
reunions de treball amb tota mena de persones i sectors, a les xarxes socials,
als actes públics... 

Penso que és una part  important  de la  feina d'un alcalde,  i  per  a  mi  és un
compromís molt personal, perquè des del primer dia a l'últim he volgut ser i vull
ser un alcalde molt proper a la gent. 

I encara que em critiquin les hores que dedico a les xarxes socials, qui ho fa és
que no ha entès res de res del canvi a la nostra societat: les xarxes socials són
fonamentals per fer bé la tasca que ha de fer un alcalde i per estar a prop de les
persones i ajudar a resoldre o encarrilar problemes de tota mena.

Avui  el  que  tocava  era  fer  balanç  del  mandat  2019-2023  i  escoltar  molt
atentament les opinions i visions de tota la gent que heu assistit a aquest acte i
de la gent que hi participa a través de les xarxes socials o de la web.

Però tota mirada cap al passat i cap al present, tot balanç, implica també una
visió  de  futur,  perquè  si  fem  unes  coses  i  no  en  fem  unes  altres,  estem
expressant clarament cap a on volem anar. 

És a dir, quina ciutat ens imaginem de cara al futur, de cara a l'horitzó del 2030 o
del 2040.

De fet, essencialment, això és el que és la política en una democràcia: la gestió
del  present  amb la  mirada  posada en el  futur,  construint  un  futur  millor,  en
aquest cas per a Terrassa i també per al nostre país, perquè Terrassa té un pes
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específic molt important i  no sempre prou reconegut, perquè la nostra ciutat
aporta molt i pot aportar encara més a Catalunya, a Espanya i a Europa.

Sovint em pregunten, a vegades periodistes, o ciutadans i  ciutadanes, o uns
comerciants o unes empresàries, quina és la visió que tinc de la Terrassa del dia
de demà. 

És una pregunta difícil,  d'aquelles  que fan pensar,  si  és  que vols  donar una
resposta que tingui sentit i que sigui enriquidora i constructiva. 

No sempre responc exactament el mateix, perquè la gent vol que li responguis
sobre aquelles qüestions que viuen o senten més d'aprop.

Però  avui  intentaré  donar  una  resposta  global  a  una  pregunta  que  és  molt
normal que me la facin moltes vegades.

M'imagino una Terrassa que se situï sobre els 250.000 habitants, que és la xifra
que ens donen les projeccions estadístiques. Una ciutat que no s'escampi en el
territori  sinó  que creixi  cap  a  dintre,  és  a  dir,  remodelant  i  transformant  els
nostres carrers, els nostres barris o els polígons industrials.
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Aquest és el sentit de projectes com a futura zona de l'AEG, el Vapor Albinyana,
el Vapor Cortès o la zona de Sala i Badrinas o la transformació de la Rambleta.
Hi  ha  molts  altres  espais  a  la  ciutat  on  és  perfectament  viable  emprendre
processos similars i guanyar en qualitat de vida, en activitat ciutadana i també
en activitat econòmica.
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M'imagino una Terrassa molt més verda que la d'ara. Literalment, més verda,
amb més zones verdes i menys ciment, amb més arbres, amb més i millor espai
públic dissenyat pensant en tothom i absolutament accessible. 

Una ciutat  que a través del  verd urbà pugui  contrarrestar  el  canvi  climàtic  i
l'augment de les temperatures, perquè aquesta és l'única estratègia intel·ligent
de cara al futur: posar verd a tot arreu on sigui possible i fer-ho de la forma més
sostenible i innovadora possible.

Això inclou, per descomptat, les rieres, que han de seguir essent rieres, però
que podem transformar en magnífiques zones verdes i d'esbarjo, en espais de
comunicació entre barris, en àrees renaturalitzades que relliguin millor la ciutat. 

És un projecte molt, molt ambiciós i difícil. Però tot projecte comença amb una
idea, amb un pla, i aquest era el nostre compromís: posar sobre la taula una idea
viable i plantejar la transformació urbanística més ambiciosa de la història de la
ciutat, més que els Jocs Olímpics o el soterrament de les línies de ferrocarril o
que el Parc de Vallparadís, per posar alguns exemples de coses que semblaven
impossibles i que ara ens semblen la cosa més normal del món.

I com ho farem, això? 

Aquesta és la pregunta que tothom té al cap i que avui no toca contestar, però
tenim algunes idees sobre com fer-ho, com trobar els recursos i com aprofitar
tota la força, tota l'energia que té Terrassa quan es fixa un objectiu àmpliament
compartit. L'únic que puc dir avui és que ho farem, transformarem les rieres al
llarg d'un procés que, com és evident, serà llarg i complicat, però també viable i
possible.
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També  m'imagino  una  Terrassa  amb  molts  menys  cotxes  amb  motor  de
combustió i amb un ús molt més reduït de l'automòbil, que hem d'anar canviant
pels desplaçaments a peu, per les bicicletes o pel transport públic. Aquest el
camí que hem de fer,  com a gran ciutat  europea que som, perquè totes les
grans ciutats europees estan fent el mateix, cadascuna al seu ritme i segons les
seves  possibilitats.  Això  vol  dir  fer-ho  amb  sensibilitat,  amb  diàleg,  buscant
fórmules que facilitin el canvi i que millorin la vida i la salut de les persones. 
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Les ciutats dissenyades en funció del cotxe estan canviant cap a models que
posen el seu centre en les persones, i això és el que estem fent nosaltres. Amb
contradiccions,  amb  dificultats,  amb  tot  el  que  es  vulgui,  però  seguirem
avançant per aquest camí i seguirem escoltant molt atentament què en pensa la
gent i buscant la manera de fer-ho col·lectivament, per convicció.

Pel  que fa a l'economia,  a l'Agenda Urbana, al  Pla de la Innovació i  a altres
documents estratègics ja s'apunta una línia claríssima: podem esdevenir una de
les capitals del que podríem anomenar "inno-indústria" al nostre país.

És a dir, tornar a liderar una revolució industrial del segle XXI, centrada en la
digitalització, en la innovació, en la universitat i en l'educació i la cultura a tots
els nivells, en la tecnologia, en el talent i en la igualtat d'oportunitats. 

Això és feina per al proper mandat, és una idea de llarg recorregut que, una
vegada més, demana un gran consens ciutadà, institucional i econòmic. 

Tenim una gran oportunitat  al  davant  i  tenim les condicions necessàries  per
convertir-la en realitat. 

La ciutat del 2030 o del 2040 que m'imagino crec que tindrà zones o "districtes
innovadors", amb una barreja d'usos i d'activitats, amb alta qualitat de vida i amb
una  gran  capacitat  d'atraure  persones  i  projectes  innovadors,  creatius,
generadors de riquesa i de feina.
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També  imagino  una  ciutat  que  avanci  en  justícia  social,  que  resolgui  les
mancances en habitatge, especialment si els governs ens faciliten una mica la
feina, que tingui cura de la gent que necessita de la solidaritat col·lectiva, que
gaudeixi d'un sistema educatiu i de salut potents i de qualitat, perquè aquests
són els dos grans pilars del benestar i del progrés.
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Per altra banda, imagino una ciutat d'igualtat,  una ciutat que sigui  capital  de
totes les igualtats, començant per la de gènere. Una capital del respecte i de la
llibertat, una referència dels drets humans.

Imagino també una ciutat que sigui molt més que la suma de tots els seus barris,
que hagi trencat barreres socials, físiques i econòmiques que ara ens debiliten i
a vegades ens allunyen. 

Anem camí de ser més que mai una sola ciutat. Aconseguir-ho no és fàcil, però
estic segur que assolirem aquest objectiu.

També crec que Terrassa anirà consolidant-se en el seu paper de 3a ciutat de
Catalunya, com hem fet en els darrers anys. 

Això vol dir compartir projectes amb el nostre sistema urbà, amb tot el Vallès,
amb el Baix Llobregat, amb l'Arc Metropolità i per descomptat amb Barcelona,
que és una gran capital europea i mundial i un motor molt potent, que ens pot
ajudar i al qual també hi podem aportar moltes coses.

Aquesta és, a grans trets, la meva visió de futur, la ciutat que imagino, la ciutat
per  la  qual  he  treballat  al  llarg  de  tot  aquest  mandat  i  per  la  qual  seguiré
treballant fins al darrer dia. 

El conjunt de les actuacions del Programa de Govern, i d'altres que no hi estan
recollides,  apunten  en  aquesta  direcció:  la  de  protagonitzar  una  nova  gran
transformació de Terrassa, el gran canvi del segle XXI, de la mateixa manera
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que vam fer el gran canvi de la revolució industrial entre finals del segle XIX i
començaments del XX, o la gran recuperació urbana de finals del segle XX.

Aquest  és  l'horitzó,  aquesta  és  la  mirada  llarga  que  hi  ha  al  darrere  del
Programa de Govern, aquest és l'esperit, no de la ciutat gran que som, sinó de
la gran ciutat que serem, una ciutat per a tothom i de tothom, oberta al món i
orgullosa de la seva identitat.

L'Audiència Pública es dona per acabada. 

Moltes gràcies.

43


