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Set rutes per “Redescobrir Terrassa”
>  Comença un cicle de visites i itineraris guiats i gratuïts al patrimoni

Santi Palos 

“Rutes i visites amb múltiples pos-
sibilitats que permetin a la ciutada-
nia tornar als espais públics amb 
seguretat per gaudir del patrimom-
ni i de l’estiu després d’uns mesos 
molt complicats.” Així defineix el re-
gidor de Turisme, Pep Forn, la cam-
panya RedescobreixTerrassa, que 
s’ha posat en marxa aquesta setma-
na i es desenvoluparà fins al prò-
xim dia 31.Totes les propostes són 
gratuïtes, limitades a grups d’un 
màxim de 12 persones, i cal fer re-
servà prèvia a l’Oficina de Turismo 
de l’Ajuntament (93 739 70 19 o tu-
risme@terrasssa.cat.  

En totes les rutes o visites és obli-
gatori l’ús de mascareta, mantenir 
la distància de segurietat i seguir les 
indicacions del personal responsa-
ble. Totes les visites es fan amb ra-
dioguies, i per garantir les mesures 
higièniques cal que els participants 
portin de casa els seus auticulars. 

Han estat programades un total 
de vuit propostes. Gairebé cada dia, 
una de diferent. Els dilluns a les deu 
del matí s’ofereix la ruta pel Parc de 
Vallparadís i el seu patrimoni. El di-
marts a la mateixa hora, i també els 
dissabtes a les onze, “La Seu d’Èga-
ra, un tresor amagat”. Dimecres, a 
les 5.30 de la tarda, “Habitatges de 
la burgesia” (Masia Freixa i Casa 

Ahir és van tornar a organitzar rutes i visites guiades. La Masia Freixa va ser un dels escenaris. LLUÍS CLOTET

Alegre de Sagrera). Dijous, un re-
corregut pel Vapor Aymerich, Amat 
i Jover, seu del Museo de la Ciencia 
i de la Tècnica de Catalunya.  

Divendres a les sis de la tarda hi 
ha la ruta centrada en les “Façanes 
modernistes”, per fixar-se en detalls 
ornamentals de diversos edificis 
del centre, com ara els de l’antiga 
confiteria Vídua Carné, el Mercat 
de la Independència, la Societat 
General d’Electricitat, el Magatzem 

Cortés, la Casa Barata, l’Hotel Pe-
ninsular o el Magatzem Torra, en-
tre altres.  

DIUMENGE 
 Per diumenge a les deu del matí es 
proposa un itinerari pels “Jardins 
amb història” de la nostra ciutat. 
Aquesta ruta s’iniciarà al jardí de la 
Masia Freixa, projectat per Rafael 
Benet, que el 1959 es va convertir 
en el primer parc públic de la ciu-

tat, i seguirà pel de la Casa Alegre,  
que presenta elements tan relle-
vants com ara l’estany central, la 
gruta amb cascada, la balustrada i 
les escalinates laterals ornamen-
tals, per tal d’acabar al Parc de 
Vallparadís. 

A més, cada dia, de dilluns a diu-
menge, a les dotze del migdia, es 
pot fer la visita a la Masia Freixa. To-
tes aquestes propostes tenen una 
duració entre l’1 hora i 30 minuts i 

dues hores, tret de “Jardins amb his-
tòria”, que es desenvolupa al llarg 
de tres hores, i la visita a la Masia 
Freixa, de 45 minuts.  

Redescobreix Terrasssa neix “amb 
la intenció que un cop superat l’es-
tat d’alarma i la situació de confi-
nament, tothom tingui l’oportuni-
tat de visitar i descobrir o redesco-
brir el patrimoni de la ciutat”, expli-
ca el regidor de Turisme, Pep Forn. 
“Una oferta pensada perquè els ter-
rassencs i les terrassenques recu-
perin uns espais que formen una 
part molt important de les seves vi-
des i de la hist[oria de la ciutat”. 

D’altra banda, l’Ajuntament posa 
a disposició dels ciutadans una au-
dioguia (en català, castellà i anglès) 
d’una desena dels edificis més re-
presentatius del modernismo in-
dustrial terrassenc, que es pot des-
carregar gratuïtament (https: visi-
taterrassa.cat/audioguia) i permet 
fer aquesta ruta quan es vulgui, 
sense necessitat d’adaptar-se a uns 
horaris.  

El Servei de Turisme de l’Ajunta-
ment també anima a les persones 
que participin en les rutes i visites 
a fer fotografies i compartir-les a la 
xarxa social Instagram, etiquetades 
amb els hashtags  #Redescobreix-
Terrassa i #terrassaturisme. Entre 
totes les imatges compartides 
s’atorgarà un premi a la millor. 

La FAVT trasllada al Govern local                  
les prioritats socials post-Covid
>  Defensa afrontar la desigualtat de famílies vulnerables i rescatar el comerç local

Redacció 

Una delegació de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Terrassa 
(FAVT), encapçalada per la seva 
presidenta, Dolors Lledó es va reu-
nir amb membres de l’equip mu-
nicipal per presentar les seves pro-
postes per reactivar la ciutat des-
prés de la crisi sanitària de la Co-
vid. A la reunió van participar l’al-
calde, Jordi Ballart; el tinent d’alcal-
de de Drets Socials, Noel Duque; i 
la tinenta d’alcalde de Serveis Ge-
nerals, Núria Marín. 

“Encara que els temes a tractar 
són innombrables, plantegem com 
els més importants afrontar el de-
teriorament i transformació del tei-
xit comercial en general i el petit 
comerç en particular i atacar l’aug-
ment de la desigualtat i el creixe-
ment significatiu de famílies vulne-
rables”, expliquen al document pre-

sentat per la FAVT. A conseqüència 
del temps de crisi per la Covid-19 
les associacions veïnals temen “el 
possible augment de la inseguretat 
i el deteriorament de la ciutat. Ens 
preocupa l’actual estat de neteja i 
manteniment general d’aquesta”, 
afegeixen.  

Respecte al transport urbà con-
sideren que és un servei “deficient” 
i que “no permet el seu ús intensiu” 
que contribuiria a disminuir la pre-
sència de vehicles als carrers i al 
mateix temps reduiria la contami-
nació mediambiental.  “També ens 
preocupa com la privatització del 
transport públic sigui un negoci de-
ficitari i no un servei bàsic”. En 
aquest sentit, demanen “canviar to-
tes les línies d’autobusos i reforçar 
els barris perifèrics com Xúquer, 
amb una greu deficiència”. 

Per fer front a algunes de les ne-
cessitats urgents de la ciutat des de 

la Federació d’Associacions Veïnals 
de Terrassa proposen un seguit de 
canvis en diferents àmbits. 

 
■ DESCONGESTIONAR ELS CAP,S 
En l’àmbit sanitari proposen disse-
nyar aplicacions per testar la nos-
tra salut. “Es poden crear equips 
domèstics bàsics o App’s eficients 
per agilitzar l’assistència mèdica a 
distància i descongestionar física-
ment els Centres d’Atenció Primà-
ria (CAP.s)”, indiquen. També des-
taquen la necessitat de “crear pro-
tocols sanitaris que siguin capaços 
de cuidar-nos en estat de normali-
tat i en estat d’emergència”.  

 
■ RESIDÈNCIES I DEPENDÈNCIA 
Les residències geriàtriques. segons 
la FAVT, han de ser un lloc d’acolli-
ment i no de recollida d’ancians. 
“Infraestructures com aquestes, es-
tan funcionant molt per sota de les 

seves possibilitats, poden conver-
tir-se en edificis multiasistencials 
per a les persones dependents”, 
afegeixen. Per això demanen “una 
reforma total de la residència pú-
blica Mossèn Homs i la construc-
ció de la residència de Sant Pere 
Nord i Ca n’Anglada. 

 
■ LA DESIGUALTAT DE LES FAMÍLIES 
La FAVT també pensa que  “s’ha 
d’evitar l’augment escandalós de 
famílies i persones que estan en 
condicions de precarietat”. Per això 
proposen crear “un pla que les re-
culli i els doni altra oportunitat per 
a ser un ciutadà més”. “Cal un com-
promís d’arribar a un acord amb el 
Pacte d’empadronament i els des-
nonaments anant tots a una” recla-
men. 

 
■ LA GESTIÓ DELS RESIDUS  
A la Terrassa post-Covid també s’ha 

d’abordar el tema dels residus i “cal 
crear un nou pla que posi a Terras-
sa en el mapa, com a model de re-
collida i gestió de residus”, desta-
quen. “És necessària la creació de 
l’observatori de residus i millorar  la 
recollida i gestió de residus”, apun-
ten, així com “tenir coneixement 
dels resultats de l’auditoria de l’em-
presa pública Eco Equip”. 

 
■ PROMOURE L’E-COMMERCE LOCAL 
El petit comerç és un dels més afec-
tats amb aquesta pandèmia. Per 
aquest motiu des de la FAVT han 
pensat que “l’Ajuntament pot aju-
dar a promoure el e-commerce lo-
cal, on els comerços petits puguin 
donar-li una segona oportunitat als 
seus negocis i on es pugui compe-
tir contra els gegants del sector que 
monopolitzen i desnaturalitzen el 
mercat”, expliquen. 

 
■ MÉS ENERGIES RENOVABLES 
En el terreny energètic demanen fa-
cilitar les instal·lacions fotovoltai-
ques en els habitatges. “S’ha d’in-
vestigar i treballar per a conèixer 
quines possibilitats hi ha a Terras-
sa en tot el que tingui a veure amb 
renovables. I aquí ha de néixer la 
nova empresa municipal que co-
mercialitza l’electricitat a la ciutat”, 
desitgen. 
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