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20 de gener de 2015
a les 11 h
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

Acta provisional de la quarta sessió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris la Maurina

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

Amand Calderó Montfort. Secretari de la Delegació del Govern. Xavier
Anna Sorribes , Departament de Territori i Sostenibilitat (Tècnica de l’Oficina de Gestió Programa als
Barris )
Montserrat Grau, Departament de Territori i Sostenibilitat (Tècnica de l’Oficina de Gestió Programa als
Barris )

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

Josefina Soler, Regidora.- Presidenta del Districte 4
Rosa Sanz, Directora de l’Àrea PUIT. Responsable del Projecte Pla de Barris
Agnès Petit Estrenjer, Coordinadora del Districte 4

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
Emiliano Martínez, en representació de la FAVT

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Informe per part de l’Ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte d’intervenció integral a
data 31 de desembre de 2014 i dels programes de continuïtat.

3. Avaluació de la marxa de les justificacions econòmiques
4. Torn obert de paraules
Comença la sessió a les 11:00 h
Dóna la benvinguda a tots els assistents la Sra. Josefina Soler, la Regidora amb responsabilitats al Pla de
Barris la Maurina, designada per la Sra. Carme Labòria, Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació
Urbanística i Territorial, ja que és ella la regidora del Districte 4 en aquest mandat. S’aprova l’ACTA.
Malgrat les dificultats financeres per part de la Generalitat de Catalunya per fer front a la despesa del Pla de
Barris de la Maurina, l’Ajuntament ha apostat per no desatendre la part social del projecte, per tal que les
veïnes i veïns del barri notessin el mínim possible l’impacte d’aquesta mancança. Per aquesta raó, degut a
la manca de dotació pressupostària, en els darrers dos anys només s’han executat els treballs de millora del
paviment al passatge interior del carrer Sardenya i actualment s’estan finalitzant les obres d’estabilització del
talús al voltant del poliesportiu la Maurina, actuació inclosa al Camp 3.
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Dóna la paraula a la Sra. Rosa Sanz, Directora de l’Àrea PUIT i Responsable del Projecte Pla de Barris que
anuncia l’aprovació ( 16 de gener) de la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament de Terrassa, per tal de dur a
terme els projectes en un termini de quatre anys més, de manera que les diferents actuacions es puguin
executar amb un finançament més dilatat. Aquest fet planteja doncs, un nou esquema financer, però si la
Generalitat de Catalunya considerés de nou la seva aportació i l’execució de pagament, es replantejaria
també aquest pla financer, per part de l’Ajuntament.
Pel què fa a les actuacions urbanístiques pendents cal destacar com a obres d’execució el projecte
d’urbanització de la Plaça de la Maurina i la construcció d’un nou equipament ( obra licitada al mes de
novembre de 2011) . Aquesta obra redactada com a un únic projecte te un pressupost de 3.200.000, el que
suposa més d’un 60% del pressupost d’obres pendent de justificar. Altres actuacions urbanístiques de
menor quantia són l’adequació de la xarxa de passatges i la millora de la permeabilitat des equipaments (
que s’ha dut a terme durant el mes de desembre de 2014 per un import de 39.707. 036 €).
S’ha donat continuïtat a alguns programes socials, en coordinació amb el conjunt de serveis municipals
implicats. Els explica Josefina Soler, regidora- Presidenta de Districte 4, adverteix però, que es compta amb
la presència de Mercè Castellà ( tècnica del Programa de Rehabilitació), Laura Castro ( Tècnica del
Programa de Joves en Medi Obert) i Agnès Petit ( Coordinadora del Districte 4) per donar detalls dels
programes si sorgeixen dubtes i /o preguntes al respecte.
També diu que tot el què tracta de resumir es troba en el dossier que s’ha lliurat a tots els participants del
Comitè d’Avaluació i Seguiment.

HABITATGE
El termini per a sol·licitar els ajuts es va obrir al novembre del 2010, després que es fessin
efectives les Bases Reguladores el 28 d’octubre del 2010 i com a complement dels ajuts que
ofereix la Generalitat.
En data 7 de setembre de 2012 es va ampliar el període de sol·licitud d’ajuts fins el 30 de
setembre de 2013, prorrogable un any més de manera automàtica i amb la sol·licitud de la
pròrroga extraordinària, també s’amplia el termini per tal que totes les famílies interessades en la
millora dels seus edificis hi puguin optar.
El programa ofereix a les comunitats de propietaris, un servei integral, social i tècnic, que pot anar
des de l'assessorament per a la constitució d'una comunitat fins a l'execució de les obres de
rehabilitació.
Resultats assolits durant l’any 2013 i 2014:
Total d'ajuts complementaris atorgats (clàusula social): 8
Total d'ajuts complementaris sol·licitats: 12
Resultats acumulats assolits fins 31 de desembre de 2014:
Total d'ajuts complementaris atorgats (clàusula social): 51
Total d'ajuts complementaris sol·licitats : 67
En l’inici del programa, durant els anys 2009-2010 es va realitzar una diagnosi del parc
d’habitatges del barri de la Maurina per poder entrar en contacte amb les comunitats de propietaris
i ajustar la línia d’ajuts per a la rehabilitació a les necessitats del territori. En el 2014 s’ha tornat a
fer un nou estudi diagnòstic per tal d’aproximar-se a aquelles comunitats que no van poder
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sol·licitar els ajuts i poder dissenyar un nou pla de treball. En total s’han inspeccionat novament
154 edificis.
Quan hi ha dificultats per part dels propietaris per fer front a la seva aportació es pot optar a un
ajut complementari que pot arribar al 100% del cost de l’obra (fins a un màxim de 10.000 euros)
que està contemplat en les clàusules socials.
Al Punt Maurina, carrer Sardenya, 37, s’hi troben els següents projectes:
PROGRAMA JOVE- DINAMITZACIÓ DE JOVES EN MEDI OBERT
Un cop finalitzat el Pla de Barris el desembre de 2012, es valorà la necessitat de continuar el
projecte d’intervenció amb joves en medi obert, donada la complexa realitat juvenil del barri. El
programa, amb dependència de Serveis Socials d’Atenció Primària de la zona 4.1. i el porta a
terme una Educadora Social. Es dóna continuïtat al projecte durant 2013 i 2014.
S’adreça a Joves majors de 16 anys, que passen gran part del seu temps a l’espai públic, que
presenten indicadors de risc social i que requereixen d’una intervenció d’altres serveis, que per
desconeixement, manca de motivació, manca de consciència de les seves necessitats i/o altres
motius, no permeten que aquests/es hi arribin per iniciativa pròpia.
El programa s’estructura en quatre àmbits d’intervenció: indivdual, grupal, en medi obert i
comunitària.
En total, individualment s’han atès durant el 2013: 92 joves i durant el 2014 : 107
En total, a nivell grupal, s’han atès 87 joves que han assistit un total de 257 vegades durant el
2013. I durant el 2014 han participat 115, que hi han assistit un total de 462.
Es treballa conjuntament amb la resta d’agents de la comunitat, construint llaços sociocomunitaris,
que permetin optimitzar els recursos existents i crear sentiment de corresponsabilitat. També
s’implica els i les joves en accions comunitàries i es fomenten aquests espais de trobada. A la
vegada que es treballa la visió que es té del col·lectiu jove.
El Sr Amand Calderó demana si el col·lectiu jove és una elevada proporció de procedència
magribina. La Tècnica de Medi Obert ho confirma.

PROGRAMA ESPAI FAMÍLIA I INFANTIL
Des dels Serveis Socials del districte 4.1. es duu a terme aquest projecte, que s’inicia al 2009 dins
el marc del Pla de Barris de la Maurina , fins desembre de 2012 i des de gener del 2013 fins
l’actualitat s’ha pogut desenvolupar amb el suport de Treball als Barris i Programes de continuïtat
de Pla de Barris.
Les situacions de fragilitat de les famílies van en augment i la possibilitat que les famílies es trobin
en una situació de risc social amb dificultats per a cobrir les seves necessitats més bàsiques
(entre elles l’habitatge, l’alimentació, subministraments, etc.) recau en la possibilitat d’aconseguir
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una inserció laboral que els permeti aconseguir uns ingressos econòmics que cobreixin aquestes
necessitats.
La finalitat del projecte és poder donar resposta a les necessitats que les famílies i nuclis poden
tenir per accedir al món laboral i a la seva formació. Es proposa doncs aquest espai per facilitar
l’accés al món laboral i la millora de la situació de les famílies que viuen al barri.
Les experiències avalen que el treball amb els infants i les seves famílies facilita l’apropament
entre ells, millorant les seves relacions socials i ajuda a la seva incorporació en altres entorns
comunitaris ( accés a escola bressol, primària, participació al barri, etc.). També acosta a les
famílies a recursos de l’entorn segons les seves necessitats, facilitant la seva implicació en
activitats del barri, es millora el sentiment de pertinença, proporciona confiança, seguretat
individual i familiar.

L’espai infantil i familiar es concreta en diferents programes:
-

Espai infantil.
Fem deures amb els nostres fills.

Nombre de famílies ateses a l’espai infantil:
L’any 2013 es van atendre atès 29 famílies.
L’any 2014 ( de febrer a juliol) s’han atès 16 families.
L’any 2014 ( de setembre a desembre) s’han atès 17 famílies

Hi ha dues professionals: l’educadora infantil, les tasques de la integradora social es basen
més en el treball amb la família i vetllar perquè l’espai infantil formi part del treball en xarxa i
l’Educadora referent de serveis socials centralitza les derivacions de les famílies a l’espai
infantil, participa de les reunions setmanals, vetlla per garantir una línia pedagògica i una
metodologia adequada, que respongui als objectius del projecte.

L’espai infantil ha permès facilitar l’accés a formació i programes d’inserció laboral a les famílies
amb fills/es de 1 a 3 anys, oferint un suport proper que ha contribuït a agilitzar processos de
millora. El compromís inicial que s’ha demanat a les famílies per a participar en el projecte s’ha
anat transformant en una experiència significativa de major vinculació, implicació i participació
d’aquestes en el propi pla de millora.
Es valora molt necessària la realització del projecte d’Espai Infantil i Familiar, permet treballar amb
les famílies i els infants, des d’una línia més participativa i col·laborativa, a l’hora que els infants
són atesos per professionals que treballen per la seva educació i integració, realitzant un treball
paral·lel amb les famílies.
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Fem deures amb els nostres fills, programa que ofereix la possibilitat als pares amb fills de p-5 a
3er de primària, d’un espai adequat per a la realització de tasques escolar supervisat per dos
professionals.
L’any 2013, s’ofereix un sol grup de treball format per 11 famílies , una tarda a la setmana durant
1:30h . S’han obert 3 grups de treball diferents distribuïts en 3 tardes a la setmana , havent atès
un total de 27 famílies.
De setembre a desembre de 2014 s’ha atès 17 famílies ( distribuïdes en dos grups) amb fills que
cursen de P-5 a 3er de primària. Paral·lelament hi han participat 9 germans.
S’ha portat a terme en una sala del Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany, els dimarts i dimecres a la
tarda , en horari de 17 a 18:30 hores. Hi han intervingut dos professionals d’atenció directa (una
educadora infantil i una integradora social ) i una professional de suport , l’educadora Social
referent de serveis socials del districte 4.
Des de Serveis Socials del districte 4 es rep sovint la demanda de reforç escolar, justificant que
els pares i mares no saben com ajudar-los. Aquest espai dóna resposta a aquesta demanda
implicant al mateix temps als pares i mares .
Es valora important poder comptar amb 2 professionals d’atenció directa setmanal per donar
continuïtat al projecte .

CONVIVÈNCIA I DINAMITZACIÓ SÒCIOCULTURAL
Patis Oberts
Es manté l’activitat del programa de convivència en conveni amb la Creu Roja, que incorporen
voluntariat. L’equip de Creu Roja combina dues vessants de la intervenció social que normalment
s’estableixen per separat: la presència activa en un territori i la diagnosi de la realitat del mateix.
Creu Roja ha dirigit la seva tasca responent a una sèrie d’estratègies de treball que convergeixen
en el treball preventiu, des d’una vessant socioeducativa. La iniciativa de posar a disposició dels
ciutadans, de joves i infants, el pati de l’ escola, fora de l’horari lectiu.
Amb aquesta acció es pretén dinamitzar els entorns de les escoles, i cobrir necessitats de la
població, que realitzaven algunes activitats a les places i no podien (per exemple jugar a futbol).
Es pretén potenciar l’ ús positiu dels espais públics, fomentant la participació de la ciutadania en
nous espais.
Nombre de persones usuàries 2013: 360 persones
Nombre de presones usuàries 2014: 365 persones
RECOLLIDA FESTIVA “LA POBRESA NO DISTINGEIX”: EDICIONS 2013 i 2014

La campanya i l’acte de cloenda, s’organitza des d’ una comissió d’entitats del Districte 4 i es
desenvolupa a La Maurina La participació és molt alta, amb prop d’una trentena d’entitats.
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Festa de cloenda de la 3ª edició de la campanya de recollida d’aliments al districte IV, a benefici
d’El Rebost, amb el lema “La pobresa no distingeix”. Es fa t recollida d’aliments des de tres
setmanes abans ( aproximadament) en les seus de diferents entitats i, per finalitzar la campanya,
se celebra una recollida festiva a la Plaça de l’Assemblea de Catalunya. El programa inclou
activitats de 10 a 14h, a càrrec d’entitats i grups del districte, així com un punt de recollida
d’aliments. Com a cloenda de la jornada festiva, l’any 2014, les persones participants van anar
dinar a l’arrossada popular que havia organitzat l’associació de comerciants Maurina Comerç.
Aquesta associació havia convocat un concurs de paelles (1ª edició) per a aquest dia, com a
activitat de dinamització comercial i, en coincidir, es va decidir ajuntar-ho i donar un caire solidari,
a l’ activitat. (El tiquet valia 3€, però també es podien donar 2€ i un article per a la campanya de
recollida).
L’any 2013, es van recollir 760 Kg d’aliments.
L’any 2014, es van recollir 720 Kg d’aliments

NADAL GRAN
Activitat comunitària, de caràcter festiu, amb actuacions musicals i berenar. Impulsada per les
Associacions de Veïns del Districte 4 i adreçada a la Gent Gran del Districte. Es realitza abans de
Nadal a la sala d’Actes del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.
2013: Participació de 250 persones majors de 65 anys
2014: Participació de 200 persones majors de 65 anys
Aquest any s’ha celebrat la 5a Edició del Festival de Circ, que ja és el Festival de referència
d’aquestes arts a Terrassa i que continua tenint present la dinamització i treball en xarxa amb els
agents del barri que el van veure néixer. En aquest sentit destaca la participació i treball
comunitari de l’AV La Maurina, i del conjunt d’entitats i associacions del barri en tot allò de
dinamització sociocultural i millora de la convivència.

PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS
Treball als Barris dóna suport de manera prioritària a les àrees urbanes que, per les seves
característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per a estimular-hi la creació
d’activitat econòmica i la generació d’ocupació. El programa inclou dues menes d’accions: les
ocupacionals, com aquestes contractacions, tenen com a objectiu, més enllà del fet d’oferir feina a
persones en atur, que aquestes puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la
seva inserció laboral, i alhora millorar el territori mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès
general i social.
Dins del mateix projecte “Treball als barris”, es duu a terme l’acció del Dispositiu d’Inserció Laboral
un servei que s’ha ubicat al Punt Maurina, un servei d’orientació i informació dirigit a aquelles
persones desocupades que volen introduir-se en el món laboral i no disposen de les suficients
eines personals. El dispositiu ofereix formació en competències bàsiques i instrumentals,
seguiment personalitzat de cada persona en tot el procés de recerca i pràctiques en empreses (
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no remunerades) per facilitar l’adquisició d’experiència laboral. Els altres tècnics de programes
socials són: 2 tècnics per l’Espai d’acompanyament infantil i familiar.
Pren la paraula la Sra. Rosa Sanz i fa la pregunta si des de la Generalitat es té constància que es
farà algun avançament econòmic per part d ela Diputació de Barcelona en relació al deute de la
Generalitat. Des de la Generalitat de Catalunya no els consta cap notícia al respecte, però si que
volen deixar constància destacable que aquest és el primer any amb consignació econòmica per
Pla de Barris.
El Sr Joan Centelles va dir que aquest Pla de barris ha estat modèlic pel què fa a la seva part
social, l’aprenentatge, el reforç de l’associacionisme i el treball en xarxa que ha plantejat. El Sr
Calderó diu que es percep així mitjançant les explicacions i dossier.
Es dona per finalitzada la sessió a les 12. 30.

