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El 25 de setembre de 2015, els estats membres de les Nacions Unides van acordar 17 objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) com a part de l'Agenda de Desenvolupament Post-2015.
Aquests ODS es basen en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, l'Agenda Global que
regia del 2000 al 2015, i que dirigiran l'acció global sobre desenvolupament sostenible fins al 2030.
La ciutat de Terrassa, com a Membre de CGLU, participa a les Comissions d'Inclusió Social i
Democràcia Participativa i de la Mediterrània i el seu Pla de Mandat 2015-2019 reflecteix les
principals línies d'actuació del Govern Municipal.
Els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible i les línies d’actuació de la ciutat de Terrassa que
s’hi relacionen, són els següents:
1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
•

•
•

Millora dels serveis municipals perquè siguin encara més àgils, eficaços, eficients,
accessibles i propers, i perquè situïn a Terrassa com una ciutat líder en la defensa dels
drets socials i en el lideratge de les polítiques contra l'exclusió i la pobresa, i compromesa
amb el dret a l'habitatge i amb la funció social que desenvolupa amb l'educació i la salut.
Terrassa garanteix l’aplicació de la Llei 24/15, amb tots els mecanismes legals existents,
perquè no es produeixin en la nostra ciutat talls de subministrament ni desnonaments
deguts a pobresa sobrevinguda.
Incrementar els serveis de mediació per a les famílies en risc de sobreendeutament i / o
de desnonament de l'habitatge habitual per falta de pagament d'hipoteca o lloguer.
Augmentarem les ajudes d'urgència per donar suport a les famílies que estan en situació
de risc d'exclusió residencial i energètica.

2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure
l'agricultura sostenible:
•
•

Treballar amb un model menys estigmatitzador de la recollida d'aliments.
Impulsar el programa Anella Verda, preservant i ordenant uns espais agrícoles i forestals
perquè passin a ser elements d'interès natural, social, turístic i econòmic.

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per totes les persones a totes les edats.
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar activitats saludables a l’aire lliure.
Fomentar l’envelliment actiu i saludable, obrint camins que augmentin les relacions amb
diferents col·lectius de la ciutat, per evitar la solitud i l'exclusió social i familiar de les
persones grans.
Implantar el projecte Ciutat Amiga de la Gent Gran.
Potenciar la promoció de la salut com un dels eixos vertebradors de les polítiques
municipals.
Crear el Consell Municipal de Salut, apostant per un model de salut pública de qualitat,
de la mà dels agents competents i de la xarxa comunitària.
Treballar per destacar la importància de la salut mental i per evitar el seu estigma social.
Potenciar l'esport com a element integrador i superador de desigualtats, que afavoreix la
participació i la cohesió social. Per això, cal disposar dels equipaments adequats, i per
aquest motiu es revisarà el Pla d'Equipaments Esportius i ens plantejarem oferir una
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•

•
•
•
•
•

major i millor oferta d'activitats, serveis i espais per a una pràctica esportiva que millori la
salut de la ciutadania.
Els valors socials orientats al benestar de les persones i les famílies, entès en un sentit
ampli (material, social, emocional i personal), i la seva qualitat de vida. En aquest sentit,
es consideren valors socials: la inclusió, la cohesió, la solidaritat, l'equitat, l'apoderament,
la corresponsabilitat, la co-creació, l'emprenedoria, la proactivitat, l'empatia, la
resiliència, el respecte i la sostenibilitat.
Plantejar un pacte ciutadà del temps a Terrassa, per disposar d'una millor organització
social del temps que ens aporti un major benestar personal i social.
Ampliar el servei d’atenció a domicili, per donar resposta a l’augment de la demanda.
Mantenir l'1% dels ingressos propis municipals per a projectes de solidaritat,
desenvolupament i acció humanitària d'emergència i reforçar els mecanismes d'avaluació
d’impacte de les accions realitzades.
Potenciar la promoció de la salut com un dels eixos vertebradors de les polítiques
municipals.
Promoure una organització municipal moderna, flexible i proactiva que aposti pel
desenvolupament del talent i la professionalitat del personal al seu servei, amb motivació
i compromís, a fi de donar el millor i major servei al conjunt de la ciutadania, suposa el
compromís de seguir avançant en un model d'organització accessible, orientat a les
persones, capaç de respondre amb major agilitat i eficiència a les necessitats i els reptes
externs i interns que el dia a dia planteja, seguint criteris de qualitat, sostenibilitat,
equitat i transparència.

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per tothom.
•
•
•

•
•
•
•
•

Promoure una educació de qualitat per a tots i totes i el coneixement de la llengua
catalana, garantint el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats, per disminuir el nivell
de fracàs escolar i l'absentisme escolar.
Promoure la diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica com a valors en els
quals s'han de basar els programes per a la millora de la convivència, el benestar
col·lectiu i la cohesió social.
Continuar apostant per tenir uns equipaments educatius de qualitat a la ciutat,
mantenint el compromís de millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres
educatius públics. Proposant garantir les millors condicions en el desenvolupament de la
tasca educativa i el seu paper comunitari en la nostra societat.
Vetllar per la construcció dels centres educatius pendents, com l'Escola Sala i Badrinas i
els instituts de Can Roca i Les Aymerigues.
Fer que les escoles municipals artístiques es posicionin al servei d'una societat moderna i
del segle XXI, amb un model educatiu transversal i amb programes que potenciïn la
creativitat i la interrelació social.
A partir del Consell de la Formació Professional a Terrassa incentivar una formació
professional integrada, que faciliti l'adequació entre la formació impartida i la demanda
empresarial, i impulsar projectes de transició escola-treball.
Redactar el Pla Integral d'Oci Educatiu, amb nous escenaris per millorar la situació de l'oci
educatiu a la ciutat.
Valorar als nens i nenes de la ciutat, prevenint i atenent les situacions de risc que puguin
patir, fomentant la diversitat en una educació lliure de prejudicis i en un entorn de
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•
•
•
•

protecció i seguretat, i ampliant els projectes socioeducatius adreçats als nens i nenes i
als les seves famílies, com el Medi Obert o la creació del Consell de Nens i Nenes.
Implementar accions i programes que permetin conèixer i reconèixer les inquietuds, les
necessitats de la joventut i la generació d'oportunitats per fomentar les seves capacitats
en el recorregut cap a l'autonomia i l'emancipació, amb l’impuls del Pla Jove 2016-2020.
Dintre dels valors democràtics, orientats a aconseguir la millora de la política i enfortir la
participació dels ciutadans i les ciutadanes: l'educació.
Crear la marca Districte Universitari per revitalitzar l'aposta pels ensenyaments superiors
de la ciutat i enfortir el caràcter universitari de Terrassa.
Garantir la igualtat d'oportunitats, la justícia social i la construcció d'una ciutat accessible
per a tothom.

5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes.
•
•
•
•
•

Desenvolupar un Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l'Ajuntament de
Terrassa.
Reforçar les eines i els recursos perquè a Terrassa s'eradiqui la violència contra les dones
i impulsar accions per aconseguir recursos especialitzats d'atenció a els fills i filles que
també en són víctimes directes.
Obrir punts d'atenció de les polítiques de gènere i LGTB descentralitzats que ajudin a
fomentar el respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere.
Desenvolupar els Eixos prioritaris del Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat
de Gènere (DASIG)
Avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. L'Administració municipal ha
d'actuar com a referent i exemple motivador per aconseguir la plena equitat de gènere
en la nostra ciutat, garantint al mateix temps el dret a la llibertat, a la integritat i a la
seguretat de totes les persones.

6. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible d'aigua i sanejament per a tots.
•

Governar l’aigua amb l’objectiu de disposar d'un servei integral d'abastament eficient
d’aigua, amb un preu just, transparent, de qualitat i per a tots i totes a partir de la
deliberació amb la ciutadania.

7. Garantir l'accés a energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
•
•
•
•

Implantar tecnologies Smart per dotar la ciutat d'una millor intel·ligència per a la gestió
urbana i de recursos eficaç, especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i
l’energia, com ara al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
Treballar per garantir un canvi en les condicions de les llars de Terrassa, perquè els
habitatges siguin energèticament sostenibles.
Redissenyar la xarxa d'autobusos, renovar la flota de vehicles introduint-hi models
híbrids i garantir l'accessibilitat per a tots i totes.
Aprovar un nou pla de mobilitat, amb el qual es prioritzaran la integració del territori i un
canvi d'hàbits en la mobilitat quotidiana en favor dels mitjans actius (bicicleta i a peu) i de
l'ús d'un transport públic sostenible, competitiu, segur i accessible.
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8. Promoure el creixement econòmic sostingut inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva
i el treball decent per a tots.
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Ajudes a les empreses locals per frenar la destrucció d'ocupació i per fomentar el
creixement econòmic.
Facilitar encara més a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa la creació, la consolidació i
el creixement de les activitats econòmiques, posant especial atenció en l'autoocupació i en
les empreses d'economia social.
Crear un dispositiu per a la recerca d'empreses i inversions de l'exterior, que desenvolupi
una estratègia de posicionament atractiu de la ciutat i les seves potencialitats de sòl
industrial i de capacitació del treball, tant en l'àmbit nacional i estatal com en
l'internacional.
Les iniciatives han de seguir els principis de responsabilitat social, donant suport a la tasca
de les empreses, l'emprenedoria i les persones que treballen per compte propi, per crear
riquesa i també l'ocupació estable i de qualitat. Aplicar amb rigor els criteris ètics i de
defensa de condicions laborals justes en les relacions de l'Ajuntament amb les entitats
financeres i les empreses proveïdores, contractistes o concessionàries. La lluita contra
l'atur és un criteri fonamental de l'acció municipal.
Una ciutat compromesa en la lluita contra l’atur i decidida a crear treball de qualitat i
oportunitats econòmiques de futur.
Afavorir la coordinació entre l'oferta i la demanda del mercat laboral a partir de la millora
de la capacitació i la ocupabilitat és una prioritat absoluta perquè els i les terrassenques no
només tinguin feina sinó que a més no hagin de sortir de la ciutat per aconseguir-ho. En
aquest sentit, serà necessari incrementar i reforçar la nostra tasca de proporcionar atenció,
acompanyament, orientació i suport a la formació a les persones aturades i / o
emprenedores.
Millorar la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació amb les
empreses, fent prospecció i intermediació per detectar les seves necessitats de
contractació, facilitant, al mateix temps, la seva materialització i l'accés a ajuts específics.
Desenvolupar programes de «formació a mida», tant per a les empreses que ho
requereixin com per a les persones aturades, per tal de fer molt més àgil i immediata la
seva ocupabilitat i capacitació, ajudant-les a dissenyar el seu pla personal per a la inserció
laboral.
Garantir uns equipaments de qualitat a les entitats de lleure de la ciutat.
Col·laborar activament amb els sectors públic i privat per impulsar l'oferta turística de la
ciutat, amb iniciatives com la Taula de Turisme, la millora dels punts d'atenció turística,
l'ampliació de l'oferta d'allotjament amb la posada en marxa de l'alberg o les facilitats per
al turisme d'autocaravana. Aprofitarem les oportunitats turístiques i econòmiques del
patrimoni, la gastronomia, les fires i activitats i el turisme de reunions i de negocis.

9. Construir infraestructures resilientes, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i
fomentar la innovació.
•
•
•

Treballar per disposar d'uns espais públics funcionals, amables i l'abast de tots i totes,
dotats d'instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats.
Plantejar nous usos del territori que portaran a dissenyar noves actuacions de regeneració i
reurbanització de l'espai públic i de les infraestructures.
Millorar el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Redisenyar la Rambleta del Pare Alegre i el seu entorn per tal de dignificar l'entrada sud de
la ciutat, que inclourà una nova estació del Metro del Vallès (FGC) a l'altura dels Jutjats.
Donar continuïtat al projecte d'esponjament de Ca n'Anglada.
Finalitzar el Pla de Barris de La Maurina i buscar fórmules de finançament per estendre
l'experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
Iniciar els treballs de reordenació dels espais de la «franja Est» (antiga Mancomunitat) per
definir propostes que donin impuls a aquest àmbit.
Executar les obres per garantir l'estabilitat i seguretat de la ronda de Ponent i millorar el
manteniment de les rieres.
Actuar en la dinamització urbanística de l'àmbit sud del centre i el Vapor Gran, d'acord amb
els resultats del procés participatiu realitzat.
Seguir reivindicant davant altres administracions el desenvolupament de les
infraestructures pendents en el nostre territori, com la B-40, el tercer carril de la C-58, la
gratuïtat del peatge de Les Fonts, la zona tarifària 2 de transport públic o la estació de
Terrassa Oest a La Maurina.
La convivència que s’aplica a l'àmbit familiar i social és també rellevant en la proximitat
amb l'entorn territorial. Terrassa ha de crear bones relacions territorials metropolitanes i
estatals, per a la petició i el disseny de l'estratègia en l'àmbit de les infraestructures.
Aquestes bones relacions i alineació en qüestions d'importància també són convenients en
l'àmbit del Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
Aquest entramat de contactes i acords ha de permetre destacar el que som i volem per
créixer, ja siguin infraestructures o elements de referència universitaris, productius,
logístics i tecnològics.
Posicionar la ciutat com un referent en innovació oberta i creativa vinculada a elements
identitaris, fent de la innovació social una eina per generar activitat econòmica i posicionar
Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació a través d'iniciatives com el Parc Científic i
Tecnològic de Terrassa Orbital 40.
Innovar en tots els processos i activitat per aconseguir un servei més eficient a la
ciutadania.
Crear un dispositiu per a la recerca d'empreses i inversions de l'exterior, que desenvolupi
una estratègia de posicionament atractiu de la ciutat i les seves potencialitats de sòl
industrial i de capacitació del treball, tant en l'àmbit nacional i estatal com en
l'internacional.
Potenciar el model comercial de la ciutat, seguint la tasca desenvolupada i definint àrees
d'alta intensitat comercial (BIP), i donar-ho a conèixer públicament amb accions de
dinamització coordinades amb el conjunt dels agents del territori. Projectar Terrassa com a
capital comercial.
Dins del model comercial, treballar per redefinir el paper dels mercats municipals com a
elements amb capacitat d'atracció i de promoció de nous usos i serveis.
Promocionar les fires comercials i els mercats no sedentaris com a elements de
dinamització de l'activitat econòmica, de capitalitat comercial i d'atracció d'un major
nombre de visitants.
Treballar, d'acord amb el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal, per millorar
l'accessibilitat en els establiments, perquè el comerç tradicional pugui adaptar-se a les
necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat comercial.
Dins del disseny de la nova estratègia de projecció de la ciutat, crear un instrument o
agència de projecció exterior, coordinat amb les altres actuacions i instruments orientats al
mateix àmbit.
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10. Reduir la desigualtat en i entre tots els països.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Garantir els drets de les persones migrades i potenciar la integració bidireccional de la
diversitat cultural i / o d'origen en tots els àmbits sectorials, per evitar la segregació per raó
d'origen i rectificar les desigualtats en termes socials.
Crear l'Oficina dels Drets Civils i la No Discriminació de Terrassa, amb l'objectiu de defensar
i garantir els drets de les persones, especialment el dret a la igualtat i a la no discriminació
de cap tipus.
Una ciutat per a tothom, sense barreres ni exclusions.
Dur a terme programes especials per als col·lectius en risc d'exclusió social.
Potenciar l’acció social com element d’apoderament, integració i cohesió, promovent la
igualtat d’oportunitats.
Construir una estructura municipal més descentralitzada i propera a la ciutadania que
faciliti l'accés i la participació en el territori, que ajudi a tractar les diferències i que
contribueixi al reequilibri de la ciutat.
Dotar els consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia per
prioritzar actuacions en els seus territoris acompanyades d'iniciatives de pressupostos
participatius.
Prioritzar la solvència econòmica de l'Ajuntament, element de garantia l’autonomia i
capacitat de decisió en la prestació i qualitat dels serveis, continuant amb la progressiva
reducció de l'endeutament municipal i un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment
just, que garanteixi uns ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i
donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
Potenciar les accions culturals de la ciutat com a elements per completar les accions en
l'àmbit socioeconòmic i en la millora de la cohesió social, per fer del coneixement, la
cultura i la creativitat eines d'apoderament relacional i de valor personal i ciutadà.
Concretar de manera accelerada un pla local per a la promoció i el suport de l'economia
social a Terrassa.
Crear el Consell Municipal de l'Economia Social.

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusives, segures, resilients i
sostenibles.
•
•
•
•
•
•
•

Es lluita per l'efectiva funció social de l'habitatge a través de la Plataforma d'Ajuntaments
per l'Habitatge Digne i contra la Pobresa Energètica.
Redactar un pla integral d'habitatge per a la nostra ciutat.
Mobilitzar el parc d'habitatges buits que estan en mans de les entitats financeres i grans
propietaris i propietàries, per poder disposar d'un parc d'habitatges en règim de lloguer al
preu que les famílies puguin pagar.
Crear l’Oficina d’Habitatge i Eficiència Energètica, com a punt únic d’atenció integral en
tots els temes vinculats amb l’habitatge i els subministraments.
Incrementar els serveis que s'ofereixen de manera descentralitzada des de l'Oficina de
Consum, per tal de facilitar als ciutadans i ciutadanes la defensa dels seus drets, inclosa
també una especial atenció a la mediació en matèria d'execució hipotecària.
Desenvolupar un nou model de seguretat professional, eficient, garant de drets, les
llibertats i l'ordre, proper a la ciutadania i que sigui una eina d'impuls de la convivència i de
protecció en situacions d'emergència.
Una ciutat amable, segura i tranquil·la on viure i conviure.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nou pla local d’inclusió social per el període 2016-2020.
Treballar perquè les comunitats veïnals siguin realment espais naturals de socialització i
l'element nuclear de la cohesió social en el territori.
Posar en valor el territori industrial del nostre terme municipal. Per a això constituirem el
«districte industrial», que aglutini tots els polígons industrials de la ciutat i adquireixi així la
mateixa rellevància urbana que els altres espais de la ciutat.
Establir un pla plurianual de manteniment i senyalització dels polígons industrials
Abordar el repte de la rehabilitació i el manteniment del parc d'habitatges de la ciutat a
través d'una nova cultura col·laborativa.
Vetllar per la construcció d'una nova residència, centre de dia i servei Respir per a persones
amb discapacitat intel·lectual.
Treballar per la consolidació d'una regió metropolitana equilibrada i competitiva.
Continuar amb les millores de les travesseres urbanes principals i els eixos vertebradors
dels barris.
Avançar en la millora del corredor verd Sant Llorenç - Collserola amb els altres Ajuntaments
implicats.
Seguir incorporant i millorant els sistemes d'informació per disposar de totes les dades
susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per així incrementar no només la
transparència sinó també el potencial per generar sinergies i productes de valor econòmic i
ciutadà.
Prestar serveis eficients i eficaços en els quals l'administració electrònica i els processos de
millora contínua tinguin un paper rellevant.
Fer un pla per crear «seus de districte», que integraran els serveis municipals
descentralitzats, per alliberar espais que puguin usar les entitats i els col·lectius socials,
diferenciant els equipaments cívics dels serveis municipals.
Crear un nou districte, format pels barris de Can Parellada i Les Fonts, que per la seva
situació geogràfica requereixen polítiques específiques.
Estendre i aplicar la metodologia de col·laboració ciutadana per a la regeneració d'espais
públics assajada al Vapor Gran i altres parts de la ciutat.

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
•

•
•

Aconseguir una organització oberta en què els valors de la transparència i el govern obert
formen part de la cultura organitzativa, de l'activitat i els processos de producció de
serveis, crear el Servei de Transparència i de Bon Govern, que tindrà com a objectiu el
desplegament de les lleis de transparència.
Desenvolupar un programa que impulsi l'economia circular i la simbiosi industrial per
compactar el teixit productiu de Terrassa i fer-ho així més sòlid i competitiu.
Establir la marca Terrassa Responsable per a totes aquelles empreses que demostrin la
seva aposta decidida per la responsabilitat social corporativa i incentivar l'extensió
d'aquesta actitud empresarial en tot el teixit productiu de la nostra ciutat.

13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
•

Una «ciutat verda», amb qualitat de vida, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
Les polítiques municipals s'orientaran al compliment d'aquest criteri global en tots els
àmbits, amb l'objectiu de fons de gaudir d'una major qualitat de vida amb la mínima
petjada ecològica possible.
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•
•
•

Reduir les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat ambiental de
la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic, d'acord amb els
compromisos de la Cimera de París.
Una ciutat neta, amb un espai públic i un transport de qualitat.
A partir d'un gran pacte ciutadà, avançar cap a un servei de neteja i de recollida selectiva
de residus eficient i de qualitat, incrementant els recursos a l'empresa pública ECOEQUIP.

14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al
desenvolupament sostenible
•

Terrassa no té oceans, mars ni recursos marins. No hi ha cap eix / línea d’actuació que s’hi
relacioni.

15. Promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, detenir i
invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.
•

Preservar i ordenar uns espais agrícoles i forestals perquè passin a ser elements d'interès
natural, social, turístic i econòmic.

16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés
a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
•
•
•
•
•
•

•
•

Promou societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament, facilitar l’accés a la
justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
Una Terrassa amb justícia, equitat i cohesió social, compromesa en la preservació del
model de ciutat del benestar basat en la salut, l'educació, el treball i els serveis socials.
Transparència i bon govern. Impulsar mesures concretes per assolir la màxima
transparència en totes les dades, processos i actuacions municipals.
Una ciutat amb una política fiscal municipal justa, transparent, progressiva, moderada i
amb unes finances municipals sòlides i transparents.
Una ciutat democràtica, plural i participativa.
Fomentar la col·laboració entre els sectors públic i privat, orientada als interessos generals
de la ciutat. En totes les actuacions municipals, afavorir la implicació del teixit associatiu i
empresarial, garantint un escrupolós respecte als interessos col·lectius i un marge
socialment raonable per als legítims interessos privats. En aquest sentit, impulsar
processos de diàleg, de pacte i de cooperació el més amplis possible, de manera sectorial o
global, amb la implicació activa de l'Ajuntament, especialment amb les entitats del tercer
sector.
Incorporar als pactes de concertació econòmica i social més entitats i institucions de
diferents sectors, a fi de potenciar la seva representativitat i eficàcia.
Millorar la comunicació i la transmissió d'informació per part de l'Ajuntament i adaptar els
mitjans de comunicació municipals a la realitat comunicativa actual per afavorir la
participació i l'apoderament a través de la informació, posant en marxa entre altres
iniciatives el Consell Consultiu de la Comunicació Municipal.

17. Enfortir els medis d'execució i revitalitzar l'aliança mundial global pel desenvolupament
sostenible.
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•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Enfortir el posicionament internacional de Terrassa. Terrassa ha de tenir una dimensió
representativa i un posicionament clar en organitzacions i institucions internacionals, tant a
la Unió Europea com a les xarxes temàtiques nacionals i internacionals, per facilitar
l'atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat i exercir influència en processos
territorials i ciutadans, sempre posicionats de forma coherent amb les estratègies globals
de Catalunya i de l'Estat espanyol.
Continuar desenvolupant el Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal.
Millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions, establint mecanismes de
participació política i social amb la ciutadania i adaptant la normativa local, per tal de
potenciar el diàleg, la proximitat, la transparència i la corresponsabilitat amb la societat.
Desenvolupar de forma activa una política de foment de l'associacionisme i el voluntariat
per donar poder el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciar la vessant comunitària i
promoure la implicació de la ciutadania al voltant del voluntariat, l'associacionisme i els
seus valors.
La globalització és un terme en el qual té cabuda no només la relació entre estats i regions
sinó també entre ciutats, que són els llocs en què les incidències globals condicionen l'acció
política local. En aquest sentit, l'estratègia internacionalitzadora de la ciutat i dels conjunts
de ciutats pot resultar molt enriquidora. Per això es busca que Terrassa pugui estar present
en el disseny de les polítiques públiques locals i col·laborar en aquesta governança
multinivell, en la qual participen des de Governs estatals fins a esferes supramunicipals.
Desenvolupar les línies establertes en el Llibre Blanc de la Cultura, amb especial èmfasi en
la vessant inclusiva de la cultura com a eina per a la cohesió social, i modificar l'eix central
de la governança cultural per definir els serveis bàsics que s'han de prestar amb recursos i
titularitat pública, així com les iniciatives provinents del teixit associatiu que actuen en la
construcció d'àmbit i d'interès públic de la ciutat.
Fer de Terrassa una capital cultural de primer ordre, a partir del posicionament d'iniciatives
de rellevància, com el Festival de Jazz o el TNT (Terrassa Noves Tendències), així com amb
la candidatura de la Seu d'Ègara com a patrimoni mundial (UNESCO).
Potenciar les accions culturals de la ciutat com a elements per completar les accions en
l'àmbit socioeconòmic i en la millora de la cohesió social, per fer del coneixement, la
cultura i la creativitat eines d'apoderament relacional i de valor personal i ciutadà.
Enfortir l'entramat d'entitats culturals.
Posicionar el Parc Audiovisual de Catalunya com el millor lloc per al desenvolupament de
l'activitat en aquest sector a escala nacional i internacional, i com el referent i motor de les
indústries culturals i creatives de la ciutat.
Potenciar l'atracció, la cohesió i la generació d'activitat del calendari festiu i adaptar-lo a les
noves necessitats de la ciutat.
Projectar la ciutat a l'exterior mitjançant l'esport d'alt nivell i la celebració de
esdeveniments esportius de rellevància.
Millorar el posicionament de Terrassa com a destinació turística en tots els àmbits en els
que el Pla de Desenvolupament Turístic ens dóna més potencialitats, posant en valor la
projecció internacional de la ciutat a partir de la candidatura de la Seu d'Ègara com a
patrimoni mundial (UNESCO), així com la dinamització del patrimoni local, especialment el
relacionat amb el Modernisme industrial.
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