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I 
 

L’IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC  
DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19  

 
 
 
 
Davant l’alarmant propagació del «coronavirus covid-19», l’Ajuntament de Terrassa va 
declarar el dia 13 de març de 2020 la fase 1 d’emergència, dintre de les previsions del Pla 
d’Emergència Municipal, i el 14 de març de 2020 el Govern d’Espanya va declara el l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid19. Aquest RD 
ha estat prorrogat en diverses ocasions i continua vigent en aquests moments. 
 
L’impacte de la crisi sanitària en la ciutadania ha estat molt profund. L’expansió del virus 
ha provocat unes xifres de mortalitat molt elevades, ha  extremat la tensió sobre el 
sistema sanitari per tal d’atendre les persones contagiades i ha comportat l’establiment 
d’un confinament molt sever de la població.  
 
Els efectes d’aquesta crisi sobre l’economia i sobre la ciutat són difícils de definir 
actualment, però tot porta a preveure que seran profunds i ja sabem que els futurs 
creixements se’ns faran visibles en l’augment de les desigualtats i és aquí on tenim el 
principal repte. 
 
El desconfinament progressiu, per fases, permetrà conèixer i analitzar la realitat de 
l’economia a tots els sectors, així com establir les estratègies i plans d’actuació de cara al 
futur, a curt, mig i llarg termini. I, alhora, per a la reconstrucció també caldrà analitzar els 
impactes socials, emocionals i sobre l’espai públic de la pandèmia i el conseqüent 
confinament, impactes que tenen un marcat component interseccional i que demanen una 
anàlisi en profunditat i amb perspectiva de gènere. 
 
Una de les claus de l’estratègia de recuperació, a aquests efectes, és l’establiment d’un  
acord polític, primer, que ens permeti a continuació construir conjuntament un pacte  
ciutadà el més ampli i representatiu possible, que uneixi la ciutat al voltant d’un conjunt 
d’objectius àmpliament compartits i que generi l’energia i l’esperit de cooperació i 
solidaritat necessari per afrontar aquesta etapa de la nostra història. 
 
El moment no és fàcil i trobar el camí de sortida tampoc. Definir, en moments de crisi o de 
transició, un model o una visió de futur per a la nostra ciutat, significa identificar els 
principals elements en què s'assentaran aquests canvis, i tenir un posicionament clar de 
l'estratègia de la ciutat i de l'agenda pública en relació a la direcció i sentit que es vol 
prendre. És aquí on el pacte polític primer, i el pacte de ciutat després, prenen tot el seu 
sentit. 
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Terrassa, al llarg dels anys, ha superat crisis i moments d’extraordinària dificultat fent 
sempre un exercici de cooperació i de solidaritat, enfortint els lligams entre persones i 
col·lectius, aprenent a fer pinya i a aixecar els castells més ambiciosos per desafiar la 
força de la gravetat. Els exemples de solidaritat i compromís amb la ciutat per part  
d’entitats i persones és un dels pocs records positius d’aquesta pandèmia. 
 
La capacitat de sumar i de multiplicar és una de les fortaleses de la nostra ciutat, 
juntament amb una gran diversitat de persones, d’idees, de maneres de viure, que no ha 
de ser obstacle per construir un horitzó de futur compartit. 
 
El nostre patrimoni històric, arquitectònic, paisatgístic i cultural, però també l’esperit 
emprenedor i la capacitat de treball i sacrifici, són  un reflex d’aquesta identitat bastida 
alternant etapes de crisi, de represa, de prosperitat i de dificultats.  
 
La nostra realitat demogràfica actual és també fruit d’una ciutat que no pregunta mai sobre 
els orígens, sinó que els respecta profundament: la pregunta clau ha estat sempre i és ara 
sobre la nostra voluntat de ser més terrassencs i terrassenques que mai. La pregunta que 
ens uneix és: on volem anar totes i tots nosaltres, quina ciutat volem construir i quin camí 
escollim per fer-ho possible. 
 
La nostra realitat econòmica actual respon també a la història d’una vila que va esdevenir 
una de les grans ciutats del país durant la revolució industrial, a finals del segle XIX i 
principis del XX, que es va especialitzar en el sector tèxtil, que va saber trobar camins 
alternatius a la crisi del tèxtil, als anys setantes i vuitantes, i que a través de la ciència, la 
innovació i l’esperit emprenedor està afrontant els reptes de la globalització i dels canvis 
tecnològics i culturals del segle XXI. 
 
Dos efectes destacats d’aquests canvis són l’increment de l’ús de tecnologies digitals, 
cada vegada més a l’abast d’una gran majoria de la població, i el forçós increment del 
teletreball durant aquesta etapa. El teletreball ha de ser una oportunitat per avançar en la 
reforma horària de la qual aquest Ajuntament n’és promotor sempre i quan es vetlli per 
una millor conciliació dels usos del temps familiar, laboral, de lleure i personal.  
 
En aquest sentit, caldrà, però,  tenir en compte en tot moment l’abast de la bretxa digital, 
reflex de la bretxa social, econòmica i educativa, que també se’ns ha fet més evident 
durant aquesta crisi sanitària. Per altra banda, també serà necessari avaluar el component 
socioeconòmic i de gènere del teletreball, tant pel que fa a la impossibilitat de practicar-lo 
en algunes professions com per les conseqüències que té en termes de conciliació i 
corresponsabilitat en les tasques de cura. A partir d’aquests dos eixos, decisius per 
garantir la igualtat d’oportunitats i el progrés social, caldrà continuar avançant en la 
transformació digital.  
 
Dit això, és necessari situar totes aquestes qüestions en el context territorial i demogràfic 
d’una Terrassa que és la tercera ciutat en població de Catalunya i la primera dels dos 
Vallesos, que lidera un sistema urbà clarament definit i amb identitat pròpia, situat entre la 
zona de l’interior de Catalunya i la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Terrassa se situa, doncs, en les coordenades geogràfiques, econòmiques i socials dels 
dos Vallesos i actua com a nus d'enllaç en relació a l’àrea urbana de Barcelona de totun 
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territori que és «la gran fàbrica de Catalunya» i un autèntic motor del país pel que fa a 
indústria, universitat i educació en general, noves tecnologies, logística i molts altres 
sectors, a més de punt clau de les xarxes d’infraestructures que articulen el país, com  
carreteres, autopistes i ferrocarrils, a més de les xarxes d'abastament d'aigua, gas,  
electricitat o telecomunicacions i dades. A més, cal tenir en compte que el port i l'aeroport 
de Barcelona són portes metropolitanes que donen accés a fluxos en les dues direccions, 
cap a i des d’aquest territori envers tot el país, Espanya i Europa.  
 
Es tracta, doncs, d’un territori estratègic pel seu posicionament, que és capaç de  generar 
un projecte compartit, més enllà de les ciutats que el componen i de la regió a a la qual 
pertanyen.  
 
El present “Acord Polític de Bases per un futur Pacte de Ciutat per l’impuls econòmic i 
social de Terrassa”, parteix d’aquesta descripció esquemàtica i resumida de la situació 
actual i es proposa esdevenir un instrument, ambiciós i realista alhora, per tal d’orientar 
una estratègia de ciutat àmpliament compartida i consensuada amb la màxima participació 
possible. 
 
La resposta de Terrassa al repte que ens planteja la nova etapa en la qual entrem ha 
d’incorporar una mirada orientada a recuperar el dinamisme, a la definició de plans 
estratègics de present i de futur, a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de la 
nostra ciutat, per una banda, i reforçar el model sociosanitari, les polítiques de mobilitat 
sostenible i empènyer la transformació digital amb una clara voluntat de treballar 
conjuntament per reduir les desigualtats i els efectes socials i econòmics de la crisi 
sanitària.  
 
Terrassa ha de buscar un camí amb identitat pròpia i que respongui a la realitat i el 
posicionament de la ciutat, però no ho pot fer sola, també ho ha de fer en el marc de les 
mesures i plans que impulsin el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern 
d’Espanya i la Unió Europea. 
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II 
 

FONAMENTS PER A l’ACORD POLÍTIC   
 
 
Primer.- A l’Ajuntament de Terrassa hi ha representades, en aquest mandat 2019-2023, 
les següents formacions polítiques, en funció dels resultats de les darreres Eleccions 
Municipals: 
 

- Tot per Terrassa 
- PSC 
- ERC-MES  
- Ciutadans  
- Junts per Terrassa 

 
Aquestes formacions polítiques, segons la vigent legislació electoral, representen 
legítimament la immensa majoria de la ciutadania de Terrassa, en el context de la 
diversitat política i ideològica de la nostra ciutat. 
 
Totes elles valoren i respecten tant les majories com les minories i es comprometen a 
portar a terme la redacció del futur Pacte de Ciutat tenint en compte aquest principi. 
 
Segon.- Els Grups Municipals sotasignants faran les seves aportacions al Pacte de Ciutat 
a través dels mecanismes que es determinin en cada moment, per tal d’enriquir el procés 
de reflexió, debat i consens, amb el màxim respecte a la pluralitat ideològica del Consistori 
i amb la voluntat d’assolir, amb el lideratge del Govern Municipal, un acord tan ampli i 
majoritari com sigui possible a la nostra ciutat. 
 
Tercer.-  Les formacions polítiques que manifesten la voluntat de posar les bases per a  un 
Pacte de Ciutat defineixen que els valors del procés que inicien seran el respecte mutu, la 
lleialtat i la col·laboració així com l’esperit de servei a la ciutat de Terrassa. 
 
Quart.-  La màxima representació institucional del Pacte de Ciutat correspondrà a 
l’Alcalde. 
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III  
 

BASES POLÍTIQUES 
PER A UN PACTE DE CIUTAT  

 
 

BASE 1 
 

 
L’objectiu principal del «Pacte de Ciutat per l’impuls econòmic i social de Terrassa», és 
identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir i contrarestar l’impacte 
socioeconòmic derivat de la situació de crisi sanitària, i definir, estructurar i coordinar la 
resposta de la ciutat  a partir de la posada en marxa del desconfinament progressiu i/o 
finalitzi l’estat d’alarma.  
 
 

BASE 2 
 

 
El Pacte de Ciutat establirà com a línies estratègiques fonamentals: 
 
 

2.1.- Impuls de la reactivació i recuperació de l’e conomia terrassenca, de la 
creació d’ocupació i d’oportunitats de progrés  
 
La reactivació de l’economia terrassenca, la lluita contra l’atur, la creació d’ocupació 
estable i de qualitat i la generació d’oportunitats empresarials i laborals a tots els 
sectors i especialment als situats estratègicament en millor posició de cara al futur.  
 
Ens proposem una reactivació centrada en l’economia del coneixement, l’economia 
en xarxa i un model econòmic al servei de les persones, més cooperatiu, inclusiu i 
sostenible, progressivament descarbonitzat, respectuós amb el medi ambient i 
alineat amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible 2030.  Per a això, 
partim de la premissa que cal preservar i enfortir l'estat del benestar així com la 
capacitat de consum responsable de la ciutadania, fonamentada en l’emprenedoria, 
el foment de l’activitat econòmica i la generació d'oportunitats, posant també en 
valor totes les tasques relacionades amb la cura de les persones. 
 
En aquest nou model econòmic es defineixen com a valors fonamentals la 
innovació, l’emprenedoria, la solidaritat, el consum responsable de proximitat i la 
col·laboració público-privada, respectuosa amb els drets humans i al servei dels 
interessos generals de la ciutat.  
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2.2.- Preservació i enfortiment de l’equitat, la co hesió social, la inclusió i la 
perspectiva de gènere  
 
La preservació i l’enfortiment de l’equitat social amb polítiques en àmbits 
cohesionadors com la cultura, l’educació o l’esport, sempre amb una mirada 
interseccional i amb perspectiva de gènere per assolir una ciutat més justa, 
inclusiva i feminista. 
 
Una equitat entesa com la capacitat d'organització i acció de la ciutat per respondre 
col·lectivament i de manera compartida als reptes que té plantejats, i de fer-ho en 
pla d’igualtat per a tots els col·lectius de la ciutat. Entesa, per tant, no com a resultat 
del desenvolupament econòmic, sinó com una condició necessària per a aquest, 
d’acord amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
 
2.3.- Impuls d’una estratègia global de ciutat orie ntada a la sostenibilitat i a la 
preservació del medi ambient  
 
L’impuls d’estratègies de ciutat orientades a la sostenibilitat, a la preservació del 
medi ambient, a la lluita contra l’emergència climàtica, a la resiliència i a la creació 
d’oportunitats de progrés social i econòmic sostenible. 
 
Més enllà de la gestió del dia a dia, la lluita per un desenvolupament humà 
sostenible és un objectiu clau, indestriable de la lluita contra la pobresa i de la 
innovació productiva. El desenvolupament sostenible és un altre dels objectius 
inel·ludibles que continua plantejant-se en qualsevol escenari post-crisi, així com el 
fet de repensar amb una mirada inclusiva i verda la recuperació de l’espai públic 
que hem perdut durant l’etapa de confinament.  
 
Entenem la lluita i l’adaptació a l’emergència climàtica com l’única sortida per 
assegurar la creació d’oportunitats, el progrés social i econòmic sostenible, així 
com el benestar i la salut de la ciutadania. 
 
La superació de la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia requerirà 
nous plantejaments, portarà a nous hàbits socials i de consum, a una mobilitat 
diferent, i a nous models productius. Aquests canvis han anar orientats a superar 
l’emergència   climàtica i a protegir la salut de la ciutadania; reduint la contaminació 
de l’aire, reciclant els residus, estalviant i produint energia verda, adoptant noves 
maneres de desplaçar-nos.  
 
El desenvolupament sostenible és l’instrument estratègic que ens permetrà afrontar 
el futur amb esperança, i que ens donarà la resiliència necessària per adaptar-nos i 
superar els canvis que s’esdevindran al món, així com a futures crisis.  

 
 
 
 
 



 

8 | Ajuntament de Terrassa 

BASE 3 
 

 
Un fonament imprescindible per tal de desenvolupar les línies estratègiques és la definició 
d’unes bases per a un nou model de governança més democràtica i eficaç i per al disseny 
d’un nou model de ciutat, capaç de generar benestar, qualitat de vida i oportunitats per a 
totes les terrassenques i tots els terrassencs.  
 
L’administració no és l’objectiu en si mateixa, sinó l’eina indispensable per garantir la 
igualtat d’oportunitats. Com administració no som només responsables de la provisió de 
serveis i recursos, sinó que representem a la ciutat i a l'interès general de la ciutadania, 
als interessos legítims dels diferents sectors socials i ens correspon dissenyar i 
desenvolupar estratègies i projectes compartits que articulin recursos públics i privats i 
que impliquin el conjunt de la ciutadania en fer ciutat.  
 
En aquest sentit, cal ara més que mai una governança democràtica, transparent i 
participativa que construeixi des de l’àmbit col·lectiu, des de la proximitat i des del 
municipalisme, sense perdre la visió global, i que, alhora, aposti per la transformació 
digital per avançar cap a una administració més eficient al servei de la ciutadania. 
 
 

BASE 4 
 
 
Promoure en aquesta etapa un conjunt de valors essencials que guiaran totes les 
actuacions de les institucions, entitats, col·lectius, empreses i la ciutadania en general a 
través del compromís col·lectiu expressat pel Pacte de Ciutat: responsabilitat individual  i 
col·lectiva, solidaritat, unitat i cooperació. 
 
 

BASE 5 
 
 
El Govern Municipal portarà a terme una revisió en profunditat del Programa de Govern, 
que fixarà eixos i objectius per al període 2020-2023.  
 
Aquest procés es portarà a terme prenent com a guia el Pacte de Ciutat i prioritzant les 
actuacions i els recursos de forma coherent amb el mateix. 
 
 

BASE 6  
 
El Ple Municipal, a proposta de l’equip de govern, farà una revisió i actualització del 
Pressupost de 2020, i fixarà les prioritats per a la preparació en paral·lel del Pressupost de 
2021. Tindran en compte les línies mestres establertes pel Pacte de Ciutat i s’orientaran 
cap a una estratègia «post-crisi» compartida amb tots els grups municipals  del Consistori 
i amb el màxim nombre possible d’institucions, entitats, empreses, associacions, xarxes i 
col·lectius de la ciutat. 
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BASE 7 

 
 
L’Ajuntament oferirà en el seu moment a institucions, entitats i associacions i/o empreses 
clau de la ciutat, i a tota la ciutadania a través de la plataforma de participació, i 
eventualment de forma presencial en la mesura que les condicions sanitàries ho permetin, 
la seva implicació activa per tal de portar a terme programes i actuacions coordinades per 
l'administració municipal i orientades segons les conclusions del Pacte de Ciutat. 
 
 

BASE 8 
 
 
L’Ajuntament sol·licitarà també el suport d’institucions supramunicipals (Diputació de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern d’Espanya) i en el seu cas de la Unió 
Europea, a través dels programes que es determinin. 
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IV 
 

METODOLOGIA I CALENDARI DE TREBALL  
 
 
 
El Pacte de Ciutat naixerà d’una proposta consensuada entre tots els Grups Polítics 
Municipals, constituïts com a Taula política del Pacte de Ciutat, conforme la metodologia 
que s’exposa en el present apartat i el cronograma què s’incorpora en annex, el qual 
tindrà únicament caràcter orientatiu. 
 
 

FASE 1 
TREBALLS PRELIMINARS  

 
 
Els treballs preliminars s’iniciaran  l’endemà de la signatura del present acord. 
 
En aquesta fase, s’aportaran els estudis, indicadors o dades disponibles, així com la 
informació més qualitativa de la diagnosi de la situació que pugui aportar la ciutadania, i la 
Sindicatura de Greuges Municipal, per tal de fonamentar el Pacte de Ciutat en una anàlisi 
de la realitat abans de la crisi i durant la crisi, així com en unes previsions de cara a 
l’etapa de post-crisi, considerant febleses i fortaleses dels diferents àmbits. 
 
 

FASE 2 
CONSTITUCIÓ DE LA TAULA POLÍTICA DEL PACTE DE CIUTA T 

 
 
Una vegada finalitzada la primera fase, es constituirà una Taula política del Pacte de 
Ciutat, la qual tindrà com a missió l’impuls, la redacció de propostes i el seguiment dels 
treballs per a l’aprovació del Pacte. Estarà formada per representants dels Grups Polítics 
Municipals, i presidida per l’Alcalde. La gestió tècnica d’aquesta Taula l’assumirà el 
Coordinador General, que encomanarà als serveis municipals propostes, estudis i 
traslladarà a la Taula tota la documentació necessària per acompanyar i fonamentar els 
debats polítics. El Coordinador General també exercirà les funcions de secretari de la 
Taula, encarregant-se de la convocatòria de les reunions i l’elaboració de les actes de les 
mateixes, que seran públiques i accessibles des del portal de transparència municipal. 
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FASE 3 
ELABORACIÓ DEL DOCUMENT BASE  

 
 
L’objectiu d’aquesta fase és que la Taula política del Pacte de Ciutat, amb la col·laboració 
dels serveis municipals corresponents, procedeixi a fer la diagnosi política, i de forma 
paral·lela estableixi els mecanismes per incorporar una diagnosi col·laborativa que 
permeti detectar, recollir i estructurar les preocupacions dels terrassencs i terrassenques, 
dels agents socioeconòmics i educatius i de les persones que integren els consells 
sectorials i territorials existents. 
 
Un cop es disposi d’aquesta diagnosi es procedirà a analitzar i debatre propostes, que 
permetin l’elaboració d’un document base, redactat, editat i revisat en profunditat. Aquest 
document, un cop aprovat per la Taula Política del Pacte de Ciutat, servirà de base per 
endegar la fase de col·laboració i participació ciutadanes, i l’inici del corresponent diàleg i 
construcció col·lectiva del pacte de ciutat amb els agents de la ciutat i la ciutadania. 
 
 

FASE 4 
COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

 
 
Un cop en disposició del document base elaborat en la fase anterior, l’Ajuntament obrirà 
una fase per tal de possibilitar processos de diàleg, participació i aportació d’idees, per a 
la construcció col·lectiva del Pacte de Ciutat. Aquesta fase tindrà la durada que es 
determini per la Taula, i preveurà de forma paral·lela, una ronda de converses amb els 
principals agents socioeconòmics i educatius de la ciutat, el sotmetiment a debat a tots els 
òrgans de participació sectorials o territorials que té establerts l’Ajuntament, i també 
s’establirà un procés participatiu a través de la plataforma TerrassaParticipa, obert a tota la 
ciutadania.  
 
 

FASE 5 
APROVACIÓ i ADHESIÓ  

 
 
A partir d’aquests processos de diàleg, participació i aportació d’idees, la Taula elaborarà 
una proposta definitiva de Pacte de Ciutat, tenint en compte totes les aportacions rebudes. 
La proposta final incorporarà un document adjunt amb les propostes rebudes i una anàlisi 
raonada de la seva incorporació o no. 
 
Com a conclusió del procés, se sotmetrà el Pacte de Ciutat a l’aprovació del Ple Municipal 
i es demanarà a les institucions, entitats, associacions, empreses, col·lectius i xarxes de la 
ciutat la seva adhesió. 
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FASE 6 
COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I SEGUIMENT  

 
 
Correspondrà a la Taula política del Pacte, en finalitzar cadascuna de les reunions que 
realitzi, establir els mecanismes de comunicació respecte els treballs i decisions que 
adopti. 
 
També correspondrà a la Taula política del Pacte determinar els mecanismes per trasllat 
d’informació i sistemàtica de seguiment del Pacte de Ciutat, amb els indicadors 
corresponents. 
 
En tot cas l’Ajuntament de Terrassa donarà informació oficial a la ciutadania de forma 
continuada i amb la màxima transparència al llarg de tot el procés, a través del portal de 
transparència, per tal de facilitar lliurement l’accés a la informació. 
 
 

Terrassa, a 22 de maig de 2020. 
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Annex a l’Acord Polític de Bases per a un futur  
Pacte de Ciutat per a l’impuls econòmic i social de  Terrassa  

 
 

Cronograma 
 

 
 

Data prevista  actuació Intervinents 

28 abril Lliurament bases per a un acord polític previ al Pacte de Ciutat. Govern municipal 

28 abril / 29 maig Treballs per a l’aprovació d’un Acord polític previ al Pacte de Ciutat Grups polítics municipals 

29 maig Constitució de Taula Política del Pacte de Ciutat Alcalde i un/a representant de cada grup 
municipal 

29 maig 

 
Treballs preliminars (s’aportaran els estudis, indicadors o dades 
disponibles), elaboració del primer document punt de partida (estructura), 
i propostes d’activació Portal de Transparència i Plataforma Participa 
Terrassa (diagnosi col·laborativa) 
 

Taula Política del Pacte de Ciutat 
(assistits pels serveis municipals) 

29 maig / 15 juny Anàlisi polític i col·laboratiu de la ciutadania , debat, aportació de 
propostes per part dels grups municipals  

Taula Política del Pacte de Ciutat 
(assistits pels serveis municipals) 
Ciutadania, agents socioeconòmics i 
consells participació. 

16 juny / 17 juny Redacció d’un document base Pacte de Ciutat. Taula Política del Pacte de Ciutat 
(assistits pels serveis municipals) 

Agents socioeconòmics i educatius 

Consells sectorials i territorials de 
participació 18 juny / 13 juliol Procés participatiu. 

 

Tota la ciutadania  
(plataforma Participa Terrassa / presencial) 

14 juliol /  17 juliol Elaboració de la Proposta final, adjuntant propostes rebudes i una anàlisi 
raonada de la seva incorporació o no al document. Taula Política del Pacte de Ciutat 

24 juliol Aprovació del Pacte de Ciutat Ple municipal 

25 juliol / obert Adhesió al Pacte de Ciutat Institucions, entitats, associacions, 
empreses, col·lectius i xarxes de la ciutat. 

 
 

 

 


