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www.terrassa.cat

9 de juliol de 2009
a les 19:30
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

Acta de la Primera sessió del Consell Plenari del Pla de Barris La Maurina

Presideixen el Consell Plenari:
Sr. Pere Navarro , alcalde de Terrassa.
Sra. Carme Laboria, Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori.
Sra. Eva Bermúdez, Regidora Plans de Barris.
Sra. Josefina Soler, Regidora districte IV.
Sr. Eduardo Sebastián, Director Plans de Barris.
Hi assisteixen:
Sr. Joan Centelles Centelles, A.V.V La Maurina
Sr. José García, AV La Maurina
Sr. Xavier Cardona Ruiz, Grup Municipal PSC
Sr. Emili Cirera Cortés, Grup Municipal ICV-EUIA
Sr. Pere Sánchez Cruz, Grup Municipal PP
Sra. Eva Salvador, CiU
Sr. Pedro Valenzuela, As. Comerciants La Maurina Comerç
Sr. Apolo Giménez Garcia, As. Gent Gran La Maurina
Sra. Anna Ruiz Jiménez, Ass. Dones Montserrat Roig
Sr. Julià Martínez, AMPA C. Salesià St. Domènech Sàvio
Sr. Lluís Mur Lalaguna, Esplai Club Amigos
Sr. Jose Ramon Plaza Rodriguez, C.F.Maurina Egara
Sr. Julio Pedraza Maraver, Parròquia Maria Auxiliadora
Sra. Carme Viladrich i Casas, Salesianes de Terrassa
Sr. Pedro Valenzuela, Associació Ocellaire El Poniente
Sr. Pere Galera Sánchez, Penya Blanc i Blava Terrassa
Sr. Sebastià Portero, Hermandad Cultural Andaluza de Fiñana
Sr. Marcos Quispe Flores, Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa
Sr. Mohamed Azmadaoui, Associació Cultural Musulmana
Sra. Montserrat Gorina, Caritas
Sr. Marià Gàllego i Gàllego, Creu Roja
Sr. Ferran Lozano Ferrer, Centre de Normalització Lingüística
Sra. Patricia Giménez, Cap Oest
Sra. Isabel Martorell i Balanzó, CEIP Roc Alabern
Sra. Marta de la Riva Arias, CEIP Germans Amat
Sra. Montse Maldonado, Escola Maria Auxiliadora
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Sr. Xavier Medina López, Escola d'Adults Ramon Llull
Sra. Maria Jesús González, nomenament des de Presidència del Consell
Sra. Maria Rosa Agudo Martínez, nomenament des de Presidència del Consell
Sr. Daniel Vergara Heredia, veí/veïna/ sorteig aleatori
Sra. Trini Esponellà Oller, Foment de Terrassa
Sra. Lucia Linuesa Junquero, Serveis Socials
Sra. Gemma Garcia Ciurana, Ciutadania i Drets Civils
Sra. Natàlia Perona, Polítiques de Gènere
Sra. Àngels Mira i Cortadellas, Habitatge
Sr. Pere Montaña i Josa, Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Sr. Josep Miquel Colomer Espinet, Via Publica i Policia Municipal
Sra. Carme Umbria Font, Obra Pública
Sr. Marc Cadevall i Artigues, Medi Ambient i Sostenibilitat
Sra. Raquel Garcia Mesa, Joventut i Lleure
Sr. Carme Busqueta Fuertes, Gent Gran
Sra. Anna Graells Contreras, Serveis Socials del Territori
Sra. Sònia Valle i Vilamitjana, Programes de Joventut del Territori
Sr. Albert Planell, Participació
Sra. Anna Mata, Comerç i Turisme
Sr. Joan Rovira, Comunicació
Sra. Montse De La Torre, Biblioteca del Districte IV
Sra. Estel Riera Canals, Coordinadora Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
Sra. Montserrat Martínez, Gabinet d'alcaldia
Sra. Agnès Petit, Responsable de l’àmbit de Participació Ciutadana i Convivència Pla de
Barris
Sra. Sònia Arnau , Responsable de l’àmbit de Cohesió i Promoció Social Pla de Barris
Sra. Montse Badia, Oficina Pla de Barris
Sra. Marta Garcia, Oficina Pla de Barris
S’excusen:
Sra. Eva Magaña, Coordinadora Districte IV
Sr. Joan Coma, PAME
Sr. Carles Sánchez, Esports
Sra. Susi López, Transport i Mobilitat
Sr. Jacint Vila, Club Gent Gran del Districte IV
Sra. Feli González, AMPA Collegi Maria Auxiliadora
Sr. Gaspar Company, Consell Esportiu del Vallés Occidental
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Comença la sessió a les 19.30h
Fa la presentació de la constitució del Consell Plenari del Pla de Barris de La Maurina el
Sr. Pere Navarro, Alcalde de Terrassa.
A continuació pren la paraula el Sr. Eduardo Sebastián, el Director de Plans de Barris i fa
la lectura del Decret de Constitució del Consell Plenari.
El Sr. Pere Navarro presenta a la Sra. Eva Bermúdez (Regidora de Plans de Barris), la Sra.
Carme Labòria (Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Urbanística i Territori) i la Sra.
Josefina Soler (Regidora del Districte IV).
Presenta el projecte del Pla de Barris la Sra. Eva Bermúdez, explicant que amb l’aprovació
del projecte, el barri de La Maurina rebrà 16 milions d’euros aportats aparts iguals per la
Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa. El programa cobreix dos grans objectius, el primer
d’ells donen resposta els programes d’Obres i al segon, als programes sòcio-econòmics.
Fa la presentació amb suport visual; un programa powerpoint i s’ha adjuntat una carpeta
amb la documentació a tots els participants.

El Programes d’Obres consisteix en:
•
•
•
•
•
•

Urbanització Plaça de La Maurina
Xarxa de Passatges
Urbanització de l’espai públic de l’entorn dels blocs de VITASA
Carrer Núria
Eixos principals de comunicació: c. Dom Bosco, c. Pare Llaurador, c. Dr. Salvà i c.
Velázquez
Equipament Cívic a la Plaça de la Maurina

Els Programes sòcio- econòmics són els següents:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Habitatge (Ajuts a la rehabilitació i millora del paisatge urbà)
Programa de Promoció Econòmica (Creació d’un eix comercial urbà)
Programa de Cohesió i Promoció Social
Dinamització de joves i adolescents
Dinamització dels joves a traves de l’esport
Intervenció sòcio – familiar
Programa Punt – Dona
Programa d’acollida
Programa de Convivència i dinamització sociocultural,
Programa de Participació Ciutadana i Foment del Teixit Social
Treball als barris
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La Regidora Eva Bermúdez, explica que els collectius diana dels projectes socioeconòmics
del Pla de Barris són els joves i adolescents, partint de les seves necessitats fer accions
comunitàries preventives, explica que ja s’ha posat en marxa el servei d’Acollida dins del
Programa de Convivència i dinamització sòciocultural, amb l’objectiu de plantejar una bona
convivència en un barri que te unes característiques demogràfiques diverses, amb una
població envellida i nouvinguda, amb immigrants de Centre Amèrica i del Nord de l’ Àfrica,
en la seva majoria. També explica el Programa de Treball las Barris que ha de suposar,
accions formatives i plans d’ocupació, per al barri de La Maurina, vinculats als projectes i
programes que es duran a terme. Fa referència a la importància del projecte i , al fet clau,
que suposa la collaboració entre entitats, les associacions del barri i els /les tècnics i
tècniques de l’Ajuntament. Explica que els òrgans de participació ciutadana prevists pel
projecte del Pla de Barris són: el Consell Plenari i els grups de treball.
Per a potenciar el compromís comunitari i el teixit social del barri es duran a terme un pla
de formació per a les entitats, un programa de voluntariat i accions adreçades als
ciutadans/es del barri entre d’altres. Explica quina és la documentació que s’ha lliurat als
membres del Consell Plenari i diu que en ella hi ha el “calendari de desplegament de les
obres”. Fa la presentació del calendari d’obres i explica que per a cada obra hi haurà un
grup de treball, els presenta:
-

Construcció del nou equipament de la Plaça de La Maurina
Urbanització de l’Espai Públic a l’entorn dels Blocs de VITASA
Urbanització de la Plaça de La Maurina, C7 Franc Comptat i C7 Felip II
Urbanització de la xarxa de passatges de La Maurina
Urbanització del c/ Núria, eix vertebrador comercial del barri
Urbanització dels carrers Dom Bosco, Pare Llaurador, Dr Salvà i Velázquez
Comerç
Mobilitat
Habitatge ( programa d’ajuts a la rehabilitació i a l’adequació d’installacions
comunitàries)
Polítiques de Gènere
Joventut
Esports
Participació i Convivència ciutadana
Voluntariat
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Explica que aquestes sessions dels Grups de treball, es coordinaran des del Programa de
Participació Ciutadana. Comenta també que els grups de treball de “Urbanització de
l’entorn dels blocs de la Vitasa” i de “Construcció del futur equipament a la Plaça de La
Maurina” comencen mitjans juliol, tot fent referència a la importància de la collaboració
entre les entitats i associacions del barri i els tècnics de l’Ajuntament de Terrassa.
Comenta que els òrgans de participació ciutadana són el Consell Plenari i els Grups de
treball, que hi haurà un pla de formació d’entitats, un programa de voluntariat i
actuacions adreçades a potenciar el compromís comunitari i el teixit social del barri.
Destaca que a partir de l’1 de setembre, tot el personal tècnic del Pla de Barris ja estarà
en marxa. Aleshores presenta el Calendari de Grups de treball que hi ha previst pel mes
de setembre i octubre. Convida als assistents a formar part d’aquests grups de treball, pel
qual, afegeix, ja hi ha unes cent persones inscrites.
Pren la paraula el Sr. Pere Navarro i ens parlarà, diu, de l’objectiu del Pla de Barris i d’una
idea que ha pres forma d’un comentari que va recollir justament a Terrassa del Sr. Pascual
Maragall, quan era President de Generalitat. Explica que a la ciutat de Terrassa s’ha dut
a terme el primer Pla de Barris, s’ha fet al Districte 2 (Ca n’Anglada, Torresana, Montserrat
i Vilardell) i comenta que ha estat un dels plans de barris exemplars en la seva essència i
referent de molts altres plans de barris d’altres ciutats de Catalunya, possible, en gran
mesura, per la participació ciutadana i la implicació dels veïns/es.
En donar-se una segona oportunitat, Terrassa presenta la proposta del Barri de La
Maurina, valorada molt positivament des de la Generalitat pel què fa a la seva presentació.
Rep doncs el recolzament desitjat, a parts iguals per part de les dues administracions que
el cofinancen. Es parteix d’un bon projecte i ofereix unes bones perspectives financeres;
cal valorar doncs, l’esforç dels contribuents a dedicar recursos al barri , tant pel que fa a la
pell: les obres, com pel que fa a l’ànima: als projectes socials i cal destacar la importància
d’iniciar una dinàmica participativa.
A Terrassa, explica, el barri de La Maurina és un referent pel que fa a històrica dinàmica
participativa , disposa d’un teixit associatiu fort i potent. Destaca la importància de valorar
el Pla de Barris des de el propi barri, de treballar per una bona imatge del projecte ,
perquè diu: no tothom vol que això vagi be. Adverteix que hi haurà distorsions, demana la
implicació i treball de tots i totes perquè el barri de La Maurina sigui un barri millor. Per
aconseguir-ho cal assolir un fort teixit associatiu. També comenta que la crítica es positiva,
afegeix; hem de gestionar, capgirar, però hem de tenir la perspectiva posada en fer un
barri millor. Cal, diu, defugir aquells boicotejadors professionals, que es dediquen a voler
que res no vagi be, que s’han de valorar els programes, parlar i si cal, discutir , per
intentar arribar a conclusions de consens. Diu que li agradaria que es visualitzés millor,
que tots som al mateix lloc i que volem el mateix: fer que el barri sigui millor.
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S’ha d’intentar que tant les associacions, com les entitats i els tècnics de l’Ajuntament
anem a la una per obtenir els millors resultats possibles i poder cobrir els objectius
d’aquest Pla.
Fa referència al calendari d’obres, explicant als assistents que des que comença el procés
(presentació del projecte, licitació , dotació econòmica, adjudicació…) fins que comença
l’obra, passa un temps prudencial. En aquest temps ja es posen en marxa els Grups de
treball, per tal d’adaptar les necessitats dels ciutadans del barri a les oportunitats
tècniques. Adverteix, per tan, que demà mateix no començaran les obres, el més
important és que hi hagin els diners, i tinguem definits els processos de participació, i
això, està garantit. Explica que s’hauran de viure inconvenients i molèsties, les obres
sempre en comporten i demana, per endavant paciència, diu que es respectarà, per
exemple que per Nadal, tractant-se d’una via comercial, el C/ Núria estigui lliure, totes les
intervencions estan subjectes a necessitats i a sugerències que es vagin donant, seguint,
és clar, uns condicionaments de tipus legal i de tràmit, que determinen qüestions. Agraeix
el compromís i la feina així com la presencia de tots en aquests processos participatiu, en
els que diu, els veïns/es del barri hi heu de tenir un especial protagonisme. Això no pot
funcionar amb només gent de l’administració. Adverteix que no s’està treballant per posarse cap medalla, ni per a tenir més vots a les properes eleccions, sinó per fer que visquem
millor, cal tenir en compte que hi ha gent que viu malament i que el què cal és potenciar
el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida dels ciutadans de La Maurina i
proporcionar una imatge positiva del barri. Continuarem parlant de tot això, diu i estarem
fen-t’ho tots junts. Dona les gràcies als assistents en aquest primer Consell Plenari per
haver assistit a la sessió i obra el torn de precs i preguntes.
Pren la Paraula el Sr. Apolo Giménez, diu que s’hauria de treballar per a les millores
d’accessibilitat i per a trencar barreres, diu que cal promoure que la gent gran que viu al
barri, quan n’hi ha molta, que no tenen ascensors a les seves comunitats, en puguin tenir,
persones grans que viuen en cinquens pisos i que no poden accedir-hi en condicions. Diu
que cal treballar, per tan per a suprimir les barreres interiors per accedir a les vivendes.
L’Eva Bermúdez li respon que en el procés de participació de confecció del projecte del Pla
de Barris, ja es va contemplar recollir els aspectes d’ habitabilitat i millores de les
comunitats de veïns i aquest aspecte està recollit al Projecte. Respon el Sr. Pere Navarro
demanant-li flexibilitat per aquest sector de la ciutat.
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El Sr. Apolo Giménez demana si aquesta acció està dotada amb pressupost.
El Sr. Pere Navarro, respon que amb la quantitat d’un milió d’euros. L’Alcalde explica, a
més, que els recursos financers destinats al Pla de Barris es presenten a una convocatòria
que defineix, estrictament, en què ens els hem de gastar. La Maurina ha d’arribar a ser un
nexe i punt de referència dins de la ciutat de Terrassa.
L’Alcalde diu que volem que La Maurina sigui un barri motor de la nova zona de la ciutat.
Diu que hi ha entitats fortes en aquest barri i que han de ser referents de la gent, amb la
gent, al Pla de Barris i més enllà del Pla de Barris.
El Sr. Salvador Torres de l’Associació Dismifísics, explica les peripècies que ha hagut de
fer per arribar fins aquí, diu que hi ha qüestions que massa vegades es passen per alt, per
exemple els passos alternatius que s’aixequen a les voreres i a les calçades quan es fan
obres a la ciutat i que no contemplen rampes ni faciliten l’accés a les persones de mobilitat
reduïda.
L’Alcalde respon que de vegades, sense que aquesta sigui la voluntat del consistori,
resulta molt difícil de preveure i d’estar atents a tot, diu que tot allò que detectin que ho
avisin el més aviat possible, i que sens dubte, serà esmenat.
La Sra. Isabel Martorell demana per una antena de telefonia mòbil d’unes dimensions
desmesurades, que segons diu, ha causat ja problemes de càncer a diversos membres de
la seva família.. Diu que s’han presentat diversos escrits a l’Ajuntament demanant-ne la
retirada.
L’Alcalde li respon que les antenes de telefonia mòbil no plantegen cap problema per a la
salut pública. Totes tenen llicència i estan molt per sota dels nivells permesos d’emissió
d’ones electromagnètiques. Afegeix, i està segur del què diu, que els tubs d’escapament
dels cotxes i els productes alimentaris tractats amb pesticides, són molt més perniciosos
per a la salut de les persones. Diu també, que els aparells elèctrics i els mateixos
receptors de telèfon mòbil tenen major incidència de radiació que les antenes de telefonia
mòbil.
La mateixa membre del Plenari demana que hi ha un pis que te els fonaments molt
delicats i que l’Ajuntament ha donat uns permisos tot i que l’edifici està en molt mal estat.
Li diu que tractaran aquest tema des de l’organisme competent, en aquest cas des
d’ Urbanisme i que ja li diran alguna cosa.
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Afegeix que tothom que tingui aportacions, que les faci arribar a l’oficina del Pla de Barris
o a la presidència del districte IV. Que aquestes reunions es duran a terme tres o quatre
vegades l’any, o les vegades que sigui necessàries. Que qualsevol tema que pugui millorar
o causar perjudicis al Pla de Barris sigui comunicat per la via més ràpida; per telèfon, per
correu electrònic o de manera presencial acostant-se a l’oficina del Pla a parlar-ne amb els
tècnics.
S’acomiada, aixecant la sessió en donar-la per acabada, a les 20.30 del vespre del present
9 de juliol, el Sr. Pere Navarro, Alcalde de Terrassa qui ha presidit el primer Consell Plenari
del Pla de Barris de La Maurina.
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