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Terrassa, 24 de desembre de 2015

La candidatura de Terrassa al projecte europeu DUSI
s’obre a la participació de la ciutadania
Des d’avui es pot participar en una enquesta a través del web municipal

L’ajuntament de Terrassa obre avui un procés de consulta a la ciutadania al voltant
de l’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI). Aquest és un
projecte europeu al qual opta Terrassa, que pot comportar per a la ciutat rebre
finançament comunitari al 50% per a intervencions de millora a la ciutat en diferents
àmbits. La ciutadania pot fer les seves aportacions a través d’una enquesta a
www.terrassa.cat/dusi.
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar a la darrera sessió ordinària,
celebrada el passat dimarts, que el Consistori presenti la seva candidatura al
projecte DUSI. L’estratègia per a poder optar a aquests ajuts ha d’abordar cinc
aspectes prioritaris: econòmics, ambientals, climàtics, demogràfics i socials, de
manera que tots ells afavoreixin un desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de la
ciutat, afavorint aspectes com la cohesió social i l’eficiència energètica.
Seguint la línia proposada pel projecte DUSI de crear espais on repensar la ciutat,
l’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un procés de consulta i validació ciutadana
per establir un diàleg amb el territori. A través de l’enquesta que s’ha obert avui,
tothom podrà fer les seves aportacions i establir les prioritats que considerin
necessàries per a millorar la ciutat. D’aquesta forma es podran identificar indicadors
relacionats amb els principals reptes urbans per assolir, i establir les futures línies
d’actuació al territori gràcies a la participació ciutadana i dels agents socials.
A partir de l’enquesta i de diferents estudis i eines de valoració es programaran les
mesures a implementar en cas que Terrassa sigui escollida com a beneficiària del
projecte, que comportaria una inversió de fins a 14 milions d’euros fins el 2023,
aportats a mitges per l’Ajuntament de Terrassa i la Unió Europea.
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