C/Atenes, 78
08224, Terrassa
Tel. 93 706 80 00
pladebarris@terrassa.cat
www.terrassa.cat

12 de novembre de 2009
a les 10:00
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

Acta de la Primera sessió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris La
Maurina

Hi assisteixen:

En representació de la Generalitat de Catalunya:
•
•
•
•
•
•

Oriol Nel.lo Colom, en representació del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
Maria Jesús Mier Albert, en representació del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques
Emili García Miquel, en representació del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (INCASOL)
Maria Salut Martínez, en representació del Departament de Salut
Joan Batlle i Bastardas, en representació del Departament de Medi Ambient i
Habitatge
Montse Grau, tècnica de l’oficina de Gestió Programa als Barris

En representació de l’Ajuntament de Terrassa:
•
•
•
•
•
•

Pere Navarro i Morera , Alcalde de Terrassa
Carme Labòria i Rojas, Tinent d’Alcalde de Planificació Urbanística i Territori
Eva Bermúdez, Regidora d’Actuacions urbanístiques i socioeconòmiques dels Plans
de Barris
Josefina Soler, Regidora-Presidenta del Consell Municipal del Districte 4
Jordi Ballart i Pastor, Regidor de Participació Ciutadana i Districtes municipals
Eduard Sebastián , Director del Pla de Barris de La Maurina

En representació de les entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i
socials:
•
•
•
•
•

Joan Centelles , en representació de l’Associació de Veïns de La Maurina
Josep Plaza, en representació de la Club de Futbol La Maurina
Carme Viladrich, en representació de la Fundació Maria Auxiliadora
Alfonso Martínez, en representació de l’Associació Maurina - Comerç
Apolo Giménez, en representació del casal de la Gent Gran de La Maurina
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Ordre del dia:
1. Constitució del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris La Maurina

2008-2012
2. Objectius i funcions del Comitè d’Avaluació i Seguiment. Informe per part del PTOP

(Política territorial d’Obres Públiques)
3. Desenvolupament del projecte d’intervenció integral. Informe per part de l’Ajuntament
4. Seguiment de la participació dels departaments de la Generalitat en el Programa
5. Torn de paraules

Comença la sessió a les 10:10h
Dona la benvinguda el Sr. Pere Navarro, Alcalde de Terrassa, agraint l’assistència a totes
i tots les i els participants que composen el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla. Dona
la benvinguda al Sr. Oriol Nel.lo, secretari per a la Planificació Territorial del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Explica que els
Plans de Barris i la Llei de Barris van néixer amb l’objectiu de situar els barris amb més
necessitats en un pla d’igualtat respecte el territori al què pertanyen, la ciutat o vila.
Aquesta proposta es confecciona conjuntament entre els Ajuntaments i la Generalitat .
El Sr. Nel.lo cita l’experiència de la que parteix el municipi de Terrassa amb el Pla de
Barris del districte 2 (Ca n’Anglada, Torresana, Vilardell i Montserrat), d’on cal destacar la
capacitat d’implicació de la gent del propi barri i el poder valorar les transformacions que
s’han produït una vegada finalitzat el projecte. El Pla de Barris es pot dur a terme gràcies
a la col·laboració entre les dues administracions que aquí es troben assegudes
(Generalitat + Ajuntament), a la participació dels veïns/es i entitats del territori, i , a
l’avaluació i Seguiment d’aquest. Destaca del pla de Barris del Districte 2, que és, junt
amb el d’un altre municipi, els dos únics Plans de Barris que no van haver de comptar
amb temps de pròrroga per a la finalització dels Projecte i que van finalitzar-lo en el
termini previst.
Diu del Pla de Barris de La Maurina, que és un Pla en el que la millora urbanística pot
tenir molt impacte, però que cal destacar-ne l’espai públic, com un element inclusiu i
integrador, que possibiliti de bones dinàmiques de convivència, ja que es el lloc on es
relacionen les persones que hi viuen. S’ha de fer alhora una bona dinamització des dels
programes socioeconòmics, ja que s’ha de possibilitar, amb la millora urbanística i la
millora social un increment de la qualitat de vida dels ciutadans/es del barri.
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Afegeix un agraïment a tots per l’hospitalitat del barri i de les seves entitats. Per ell és un
goig tornar a ser de nou a Terrassa. Comenta que hi ha barris que per diverses raons,
arrosseguen des d’un principi grans dèficits i els costa seguir la dinàmica de la resta de
la ciutat. És aquest un dels motius principals pel qual des de l’Administració es decideix
donar una injecció econòmica, per a no trobar-nos amb una Catalunya que vagi a dues
velocitats diferents i per tal que des dels municipis tots els barris vagin a la mateixa
velocitat. És del tot raonable, perseguint aquesta finalitat fer ús dels recursos públics i
destinar-los allà on fan més falta.
És per això que cal fer un esforç conjunt entre ambdues administracions. Correspon als
Ajuntaments tirar el projecte endavant i correspon a la Generalitat finançar-lo en un 50%.
Es va signar el conveni entre l’Alcalde de Terrassa i el Conseller d’Obres Públiques de la
Generalitat, i ara s’ha de veure de quina manera es tradueixen en accions aquests
recursos aportats i si cal fer o no una reprogramació de la despesa. Si és així, aquest és
el moment. El Comitè d’Avaluació i Seguiment ( CAS), és, per tant, la Sala de
comandament del Pla de Barris, i és essencial la participació d’una representació dels
veïns/es al mateix. Els protagonistes en la transformació d’un barri és la ciutadania, ja que
és aquesta la que ha de viure de primera ma el desenvolupament dels programes.
Terrassa ha complert, explica, modèlicament el programa del Pla de Barris en el
Districte 2 . Aquest Pla de Barris junt amb el Pla de l’Ajuntament de Barcelona, han
complert i amb bons resultats els objectius establerts.
Es van donar 18 milions d’euros al pla de Barris del districte 2 i se n’han donat 16 milions
d’euros al Pla de Barris de La Maurina. En total uns 34 milions d’euros entre Ajuntament i
Generalitat. És un goig veure que aquesta aportació es tradueix en un bon resultat i que
aquest és el producte de l’esforç esmenat prèviament.
Es dona per constituït el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris de La Maurina.
•

Pren la paraula la Sra. Eva Bermúdez, Regidora de d’Actuacions urbanístiques i
socioeconòmiques dels Plans de Barris, donant la benvinguda a tots els participants al
Comitè d’Avaluació i Seguiment ( CAS) . Comenta que el barri de La Maurina és un
barri amb moltes oportunitats, amb dinàmiques de creixement, que prové de les
primeres onades migratòries dels anys 40 amb persones nouvingudes de la resta
d’Espanya i que, en els darrers anys el barri està experimentant canvis demogràfics i
socioeconòmics, especialment derivats de l’arribada de població immigrada
extracomunitaria. Respecte a la situació econòmica i urbanística en l’àmbit social, fa
referència a la baixa activitat econòmica , a una taxa d’atur superior a la mitjana i a un
baix nivell de formació. En l’àmbit urbanístic, és un barri d’oportunitats, amb precària
qualitat constructiva, bona dotació d’equipaments, però amb dèficit dels espais públics.
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Explica els objectius del Pla que són; d’una banda eliminar la fractura física i social entre
el nucli nord i la resta del barri per treballar la Cohesió, connectar el barri amb la resta de
la ciutat, per treballar la Integració i millorar la qualitat de vida del veïns i veïnes amb
l’objectiu de fer un barri més viu.
Les estratègies que es proposen en aquest projecte d’Intervenció Integral s’estructuren en
tres: d’una banda introduir un element atraient d’activitat i de gent que garanteixi el
re- equilibri entre el nucli nord i la resta del barri ( URBANITZACIÓ I NOU
EQUIPAMENT A LA PLAÇA LA MAURINA), també millorar la xarxa de l’espai públic
( REURBANITZACIÓ ) i per últim establir un escenari adequat per a la millora de la realitat
social i econòmica (COHESIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL).
Els eixos Metodològics que es planteja el Pla de Barris de La Maurina a seguir són:
•
•
•
•
•

La Participació: enriquir aquest procés amb grups de treball, Consell Plenari…
La transversalitat: per tal que tots els programes i àrees que formen part del Pla
integral treballin conjuntament en el disseny del Pla
La coordinació: Es fan i faran comissions de direcció, comissions de coordinació i
reunions entre els dos àmbits del Pla
Reforç de les dinàmiques ja existents
Avaluació del Pla

A continuació el Sr. Eduard Sebastián, director del Pla de Barris explica els programes
urbanístics. Fa referència a l’adequació de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris en uns
baixos comercials al C/ d’ Atenes i la creació de l’Espai “Punt La Maurina” en uns baixos
comercials al C/ Sardenya; tots dos equipaments cedits per la Societat Municipal
d’Habitatge de Terrassa i que ja estan en funcionament, i explica també, que tots els
professionals del projecte estan incorporats i treballant. Ens diu que dins del programa
d’obres s’han agrupat els projectes en sis paquets d’actuacions. La pregunta més freqüent
entre tos els veïns/es del barri és quan començaran les obres, per tal de resoldre aquest
neguit al mes de juny es va publicar el calendari d’obres, es va distribuir entre la població i
es va presentar el mes de juliol passat al Consell Plenari i també a través de les
publicacions pròpies del Pla.
Els sis grups resultants de les actuacions urbanístiques previstes són:
•
•
•
•
•
•

Urbanització Plaça de La Maurina , Nou equipament de la Plaça i Urbanització del
carrer Franc Contat
Urbanització dels carrers Dom Bosco, Velázquez, Dr. Salvà i Pare Llaurador
Urbanització del carrer Núria
Urbanització de l’entorn dels grups VITASA
Obertura i arranjament de passatges i
Arranjament de la cruïlla de la Plaça Antoni Guiu amb Avinguda Àngel Sallent
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Anuncia que el proper 15 de desembre es celebraran unes Jornades a Terrassa que
tenen per objectiu, intercanviar experiències en el tema de la rehabilitació d’edificis en
els Plans de Barris que es desenvolupen al territori català
Intervé el Sr. Nel.lo i demana específicament en quina fases de desenvolupament es troba
el Calendari d’ Obres.
El Sr. Sebastián respon que s’han dut a terme les primeres sessions dels grups de Treball
Participatius amb recollida de les aportacions de la ciutadania de La Maurina, que s’han
redactat els projectes que s’han licitat ja tots els Projectes d’Obres.
El Sr. Eduard Sebastián fa un explicació del programes, ajudant-se del suport visual creat
amb el programa power-point, del projecte integral del Pla . Diu que ja està en marxa en
Punt Dona i el Programa de Polítiques de Gènere, que te com objectiu entre d’altres;
promoure els drets i deures de les dones, oferir un servei d’orientació i informació i
fomentar espais d’intercanvi entre dones autòctones i immigrades. Del Programa de
Comerç, diu que s’ha creat per donar suport al teixit associatiu comercial, i augmentar
l’activitat d’aquests. El Programa de dinamització dels i les joves, es treballa molt al carrer,
amb l’objectiu de detectar les necessitats reals d’aquest col·lectiu. El programa d’Esports,
serveix per a fomentar la pràctica de l'esport com a element socialitzador i d'integració
dels joves, l’Espai Infantil i Família, és un recurs de serveis socials que cobreix una doble
vessant, per una banda la de fomentar Plans de Treball principalment adreçats a les
dones, per tal que puguin participar en cursos formatius, reunions, grups de treball, i més
adreçat a la família el desenvolupament de tallers, xerrades, formacions, etc. que
serveixin per a implicar les famílies activament en el procés educatiu de les seves filles i
fills. El Programa d’Acollida, des d’on s’ha creat el SIO (Servei d’informació i orientació al
nouvingut) tant per la població nouvinguda d’altres països, com la població que arriba
d’altres municipis. Des del programa de Convivència es detectaran quins comportaments
socials hi ha al barri. Explica el Cicle de Músiques Plurals, que es celebrarà el proper cap
de setmana 13, 14 i 15 de novembre ( indica que hi ha el tríptic amb el programa a la
carpeta de documentació adjunta) ; es tracta d’un conjunt d’actuacions de grups musicals i
de ball de països diferents, compleix un doble objectiu, el foment de la convivència a
través de la dinamització sociocultural i el fet de donar a conèixer el barri de La Maurina a
la resta de la ciutat, per anunciar aquesta activitat es va duu a terme un cercavila. batukada pels carrers del centre de Terrassa el passat dia 6 de novembre. Explica que el
Programa de Gent Gran es contempla dins de Convivència i dinamització sociocultural i
que pretén donar recolzament a la gent gran del territori. D’altre banda des del Programa
de Participació ciutadana s’han dinamitzat catorze grups de treball , s’han celebrat les
primeres sessions de cadascun d’ells, en els que s’han recollit aportacions per parts dels
ciutadans/es molt acurades i sensates, especifica que han estat unes intervencions d’una
qualitat considerable. Des del Programa de Comunicació, s’ha creat una imatge unificada
de tot el Pla i és des d’on es duen diverses accions comunicatives com la web del Pla de
Barris , l’edició de revistes bimensuals i la dotació de recursos gràfics al personal tècnic
del Pla entre d’altres.
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Comenta que abans de fer qualsevol activitat s’ha fet i es fan prospeccions i diagnòstics
del territori, des de les seves diferents perspectives i àmbits de treball amb la idea de
detectar en tot moment les necessitats del barri.
Sobre l’estat d’execució pressupostària el Sr. Eduard Sebastián comenta que el barri esta
ben dotat d’equipaments, però que s’ha de millorar la permeabilitat d’aquests, reduir la
opacitat dels murs, per exemple cita el del Club de Futbol La Maurina.
La Sra. Maria Jesús Mier demana que es concreti si es fa referència a despesa executada
o compromesa. El Sr. Sebastián respon que es tracta de despesa compromesa.
El Sr. Oriol Nel.lo obre el torn de paraules.
Pren la paraula el Sr. Alfonso Martínez, representant de l’Associació Maurina Comerç,
comenta que si tal i com s’ha dit la mitjana d’atur en el barri està per sobre de la resta del
municipi, i que hi ha gent amb risc d’exclusió, tenint en compte que en el barri s’han de fer
moltes obres, demana si els treballadors a contractar poden ser del barri i si hi ha alguna
possibilitat de donar feina encara que sigui creant una borsa de treball pròpia de La
Maurina.
La Sra. Eva Bermúdez comenta que el projecte de Treball als Barris de Foment de
Terrassa està adreçat a la inserció laboral del barri de La Maurina, el Sr. Oriol Nel.lo
comenta al respecte que aquest programa s’ha creat, per al conjunt dels municipis que
disposen de Plans de Barris, amb l’objectiu de potenciar el treball al barri on s’ha concedit
un programa Integral de la Llei de Barris. Seria interessant que cada any el programa
Treball als Barris pogués donar pas a nous Plans d’Ocupació , cursos de formació
ocupacional, escoles taller, etc. La Sra. Carme Labòria explica que degut a la Llei de
contractes de l‘estat espanyol, les empreses que opten a concurs han de complir el plec
de clàusules, i que és, ara per ara, il·legal incorporar unes clàusules en les que es demani
que els treballadors siguin ciutadans de Terrassa o del barri de La Maurina . El que si es
pot fer, es que si una empresa necessita treballadors, és oferir-los, en forma de
suggeriment, la informació de l’existència d’una borsa de treball, a FOMENT, per poder
oferir la possibilitat de donar treball a la gent que està en pitjors condicions.
El Sr. Alfonso Martínez proposa utilitzar el comerç com a eix atractiu de La Maurina, i que
els ciutadans/es de la resta de la ciutat vinguin a comprar al barri, i utilitzar el comerç
també com a eina de comunicació per a donar a conèixer altres accions que es duguin a
terme al Pla de Barris.
El Sr. Pere Navarro explica que s’ha evidenciat un nou símptoma social i és que la gent
que està pitjor, en aquests moments, és la que menys es detecta, ja que és la que ni tan
sols te accés a la demanda d’ajuts. Opina, que per a contrarestar - ho és molt important el
treball en xarxa i que la informació corri , hem de donar a conèixer els llocs de treball i els
ajuts que des de l’Ajuntament i altres administracions s’ofereixen. Diu que troba
interessant la idea de donar protagonisme als comerços com instruments de difusió.
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El Sr. Oriol Nel.lo comenta que a la Xarxa de Barris amb projectes que treballen des d’una
perspectiva interessant l’àmbit de comerç i que aquestes experiències a diversos barris,
són originals i a tenir en compte i ens convida a conèixer-les.
Respecte a les justificacions, un tema que la Sra. Mier ha anomenat abans, diu que és
molt alta la despesa compromesa i que quan més i abans es vagi certificant, molt millor.
Pren el torn de paraula el Sr. Apolo Giménez, fent referència a les ajudes a la rehabilitació
d’edificis al barri, hi ha moltes comunitats detectades sense ascensors i amb molt poca
accessibilitat en els que hi viuen persones d’edat i amb situacions de mobilitat reduïda.
Diu que no apareix per enlloc del projecte cap referència a aquesta qüestió i que és molt
important que quedi recollida. Demana si ell pot disposar d’un full, d’un document dels
ajuts publicats perquè ell els donaria a conèixer en persona als veïns i veïnes que estan
interessats en aquesta qüestió.
El Sr. Alcalde i la Sra. Labòria expliquen que si que està contemplat el tema de la
Rehabilitació i els ascensors i li mostren en quin apartat del document es troba. El Sr.
Eduard Sebastián explica que els ajuts estan contemplats dins del projecte del Pla de
Barris que cada cas s’ha de tractar de forma aïllada, explica que hi ha una tècnica que
porta el projecte de rehabilitacions a les comunitats de veïns/es. Ella pot rebre a l’oficina
tothom que demani informació al respecte del tema de les ajudes. A més si es detecta que
hi ha algun problema de mobilitat que impedeix o dificulta el desplaçament de la persona
interessada ella pot anar a visitar la persona afectada.
El Sr. Oriol Nel.lo agraeix novament l’assistència i la implicació a tots els assistents . Es
dona per acabada la sessió a les 11.30h del matí del dia 12 de novembre de 2009.
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