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www.terrassa.cat

18 de febrer de 2010
a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

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

Presideixen el Consell Plenari:
Sra. Eva Bermúdez, Regidora d’actuacions urbanístiques i socioeconòmiques del Pla de
Barris.
Sra. Josefina Soler, Regidora - Presidenta del Districte IV.
Sr. Eduardo Sebastián, Director Plans de Barris de La Maurina.
Hi participen:
Sr. Joan 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, As. Dones Montserrat Roig
Sr. Julià Martínez, AMPA C. Salesià St. Domènech Sàvio
Sr. Lluís Mur Lalaguna, Esplai Club Amigos
Sr. José Ramon Plaza Rodríguez, 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. Patrícia Giménez, Cap Oest
Sra. Isabel Martorell i Balanzó, Escola Roc Alabern
Sra. Marta de la Riva Arias, Escola 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. 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
Sra. 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 Col·legi Maria Auxiliadora
Sr. Gaspar Company, Consell Esportiu del Vallés Occidental
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Comença la sessió a les 19.10 h

Dona la benvinguda a tots els assistents la Sra. Eva Bermúdez, Regidora d’actuacions
urbanístiques i socioeconòmiques del Pla de Barris.
A continuació seguint l’ordre del dia es procedeix a l’aprovació de l’Acta de la sessió
anterior, de la qual s’han fet un parell d’esmenes:
S’esmena el següent paràgraf:
“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”

El paràgraf ha de ser:
“La Sra. Maria Rosa Agudo 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”

Fem constar també que el Sr. Carles Oriach va assistir al Consell Plenari com a representant del
Grup municipal CIU al Pla de Barris de La Maurina

A continuació s’aprova l’acta.
La Sra. Eva Bermúdez introdueix que el Consell Plenari es va constituir en el mes de
juliol, ara és la segona sessió del mateix en el qual s’ha de fer l’exercici de portar la
informació del Pla de Barris La Maurina, per fer un seguiment i explicar com van els
programes que en formen part. Diu que entre el mes de juliol i setembre de 2009 es van
incorporar les i els professionals del programes , es va inaugurar el SIO (Servei
d’Informació i Orientació als nouvinguts) i el Punt La Maurina. També diu, s’ha celebrat ja
la primera sessió del CAS (Comitè d’avaluació i seguiment del Pla de Barris La Maurina)
que es va realitzar el mes de novembre de 2009.
Aquest és, explica un exercici de seguiment, plantejat per fer-se uns dos cops l’any, per tal
de prendre el pols al Pla de Barris de manera global i general. Als Grups de Participació
sectorials, d’ urbanització i d’ àmbits socials, es va prenent, de manera oberta i
participativa, però aquest òrgan facilita el fet de fer-ho de manera genera.
Dona la paraula al Sr. Eduard Sebastián, director del Pla de Barris La Maurina, el qual
explica, amb el suport d’un document visual en format powerpoint, les actuacions que
s’han dut a terme pels diferents programes de Pla de Barris.
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En l’ àmbit de Cohesió i Promoció Social :
Programa Dona:
Informació, orientació i dinamització per a les dones del barri
Xerrades i tallers d’intervenció grupal, amb l’objectiu de incorporar-les al teixit
associatiu
Projecte de Memòria Històrica de les dones treballadores del barri, majoritariament
vinculades a l’àmbit laboral tèxtil.
Activitat programada pel dia 8 de març. Dia Internacional de la Dona treballadora
Programa Jove:
Programa en el que hi ha d’equip professional una coordinadora del programa i dues
educadores socials.
Prospeccions en espais públics (Places, carrers, placetes en els que es donen
aglomeracions, etc.) , per tal d’avaluar quins comportaments es donen a l’espai públic
per part de les i els joves del barri
Creació d’una taula tècnica de joves (composada pels diferents agents professionals i
socials que intervenen amb joves i adolescents al territori ( Serveis Socials, entitats
juvenils i de lleure educatiu del territori, Joventut, Biblioteca, centre de secundària
Policia, etc.)
Suport a les entitats juvenils del barri
Orientació sòciolaboral
S’ha realitzat un primer grup de participació de Joventut
Diagnosi dels hàbits de consum de substàncies: a través d’un qüestionari que s’ha
treballat
Activitats al Punt La Maurina: Intervenció amb noies, alfabetització , àula oberta i
orientació sòciolaboral
Programa Esports:
Programa adreçat principalment a joves
Futbol Sala
Pista Oberta
Condicionament Físic
Coneguem altres Esports
Reforç i coordinació amb esport escolar entre d’altres
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Programa Espai del Joc - Espai infantil:
És un espai educatiu per a nens i nenes d’ un a tres anys per facilitar l’accés a recursos
formatius i d’inserció laboral als seus progenitors.
Suport a l’ acció d’Alfabetització des de la Fundació Maria Auxiliadora.
Suport al Programa DABAR (Grups de conversa) –demana a la Sra. Carme Viladrich
que es troba entre els participants quin és el seu significat, el qual diu que és “ paraula
que dóna vida” en àrab.
Activitats avis/nets
Taller d’habilitats socials amb el Punt Dona del Pla de Barris
Programa Espai Familiar:
Coordinació amb centres escolars i AMPAS
Xerrades i Tallers d’interès educatiu: límits, habilitats, emocions, gestió de conflictes,
etc.
Espai Nadó, activitat amb mares/pares amb menors d’un any
Espai Familiar, activitat amb pares i mares d’infants d 0un a tres anys
Programa d’Acollida:
SIO ( Servei d’Informació i Orientació al nouvingut). Aquest és un Servei Universal, que
dona resposta a totes aquelles persones nouvingudes al Districte 4, no tan sols a aquelles
de procedència estrangera, sinó a totes les que s’empadronen per primer cop a la ciutat.
Al marge de l’atenció ciutadana es fan :
Accions d’orientació
Accions d’acollida
Sessions de benvinguda
Sessions d’assessorament en estrangeria
Sessions de Coneixement de l’entorn
Caldrà estar atents a la continuïtat d’aquest programa, el qual està sens dubte relacionat
amb els fluxos d’arribada de població nouvinguda.
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Programa Habitatge - Comunitat de veïns:
S’està duent a terme un estudi del parc d’habitatges de La Maurina. Sobre 1200 edificis
comunitaris construïts abans de l’any 1980 d’us residencial .
Es fa una fitxa de cada edifici, del seu estat físic i es contemplen també factors de tipus
social. Es tracta de diagnosticar i dissenyar una bona base de dades amb l’objectiu de
poder canalitzar els ajuts a la rehabilitació.
A més a més, s’ha començat la redacció de les bases de tramitació d’ajuts, a fer visites a
entitats bancàries del barri i la ciutat per a negociar possibles crèdits a les comunitats de
veïns i a fer seguiment d’OEDI (Ordres d’execució) d’alguns edificis. Està prevista una
convocatòria oberta a totes les comunitats de veïns estudiades per tal de presentar i
informar acuradament del resultat d’aquest procés diagnòstic.

Programa de dinamització sociocultural i convivència:
Abans que res s’explica la composició del programa i després es detallen les actuacions,
activitats i programes que s’han desenvolupat fins al moment i la seva incidència.
3r Cicle de Musiques Plurals
Suports i difusió de les activitats organitzades des de les entitats i els agents socials,
educatius i culturals del barri
Adquisició de plafons Expositors per a la BD4
Trobada setmanal persones majors de 65 anys amb Teleassistència
Acompanyament a la gent gran a l’escola d’adults Ramon Llull
Visites a habitatges per a la detecció de possibles problemes de convivència
conjuntament amb Tècnica Habitatge
Projecte Anàlisis Xarxes Socials
Seguiment de la Guia de Convivència
Xerrada/ Dinàmica de Convivència als Bars Oujda i Manila, de la qual, diu que la
conclusió va ser que les preocupacions de la població nouvinguda són les mateixes que
traslladen la resta de veïns del barri.

Programa de Participació Ciutadana:
Dia 12 de juliol de 2009 es va constituir el Consell Plenari
Dia 12 de novembre de 2009 es va celebrar el primer Comitè d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barris La Maurina
Programa de suport al Voluntariat
Realització de tretze Grups de participació dels àmbits d’obres i socials
Suport al teixit associatiu del barri
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Programa de Comerç:
Suport a l’Associació de Comerciants Maurina Comerç
Fira del Comerç al carrer en el marc de la Festa Major del barri
Festa del Comerç el 18 de desembre del 2009
Seminari formatiu d’aparadorisme i visual Merchandising.
Difusió corporativa de l’Associació de Comerciants. Logotip i marca
Bosses reutilitzables: impulsat pel Programa de un projecte que va més enllà de
l’adquisició i distribució de bosses més sostenibles amb el medi ambient, que ja de per
sí, és interessant, a més, en aquest cas se li ha donat forma de projecte
socioeconomic, doncs a través d’un projecte d’inserció labora; les bosses, fetes amb
una tela d’una empresa de la ciutat seran cosides per gent del barri amb situació
d’atur, és un projecte en el que hi intervé una associació del barri que és la Fundació
Maria Auxiliadora, a més d’una entitat de ciutat que treballa en l’àmbit de la reinserció
social i laboral, que és AIDE.
Formació en eines informàtiques per als comerciants
Programa de comunicació:
Des del programa de comunicació es fan activitats per difondre el Pla de Barris i els seus
diversos programes i accions, no obstant, el principal repte de la comunicació és que el Pla
de barris es conegui en tot el barri.
Publicació de la revista Pla de Barris ( han sortir tres números fins al moment)
Manteniment i Gestió de la web del Pla de Barris
Disseny i impressió de flyers, pòsters i díptics, per difondre les activitats programades
Publicació del llibre “ La Llei de Barris a Terrassa”
Publicació d’un llibre i un CD sobre la Memòria del barri que es presentarà el proper
Sant Jordi i que més endavant comptarà amb una exposició.
Reforçar la comunicació / informació dels programes i accions
Àmbit Reurbanització de carrers del Pla de Barris
El Sr. Eduardo Sebastián explica l’estat actual de les intervencions urbanístiques que és el
que la majoria de veïnes i veïns entenen com la medul·la del Pla de Barris i el que s’està
esperant, dons es tracta de la transformació més visible i plausible. Explica cadascuna d
eles intervencions previstes, la participació en cadascun dels grups de participació
desenvolupats en l’àmbit Obres fins al moment i concreta que el darrer tram d’urbanització
del carrer Pare Llaurador, pel que suposa en quan a la connectivitat del barri de La
Maurina amb Ca n’Aurell i el centre de Terrassa, també està contemplat al projecte
d’urbanització. Una altra novetat, explica és l’apartat de permeabilitat dels equipaments de
les tanques i espais dels barris, que ha permès que el Club de Futbol La Maurina, millori
en visibilitat i estètica, es tracta, aclareix d’una intervenció en principi no prevista, que és
petita tot i que dona gran permeabilitat al citat equipament.
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Explica també el Calendari d’obres, que es va lliurar mesos enrere. De moment, diu, es va
sobre el planificat, tot i que es puguin donar alguns petits retards a causa de les
adjudicacions definitives, però el què s’assegura és que al 2.012 totes les obres estiguin
acabades.
Gestió econòmica i Oficina
El fet que tots els Programes es trobin a l’oficina del carrer Atenes i al Punt LA Maurina,
ubicat al c/ Sardenya, a més del SIO, fa que aquesta proximitat amb els veïns del barri ,
faciliti vinguin a fer qualsevol sol·licitud, demanda o suggeriment i aquests puguin ser
atesos al moment. Creix com era d’esperar, el nombre de consultes, telefòniques i
presencials efectuades a l’oficina del carrer Atenes.
Explica també l’estat econòmic actual del Pla de Barris.
Treball als barris
Es tracta d’un Programa paral·lel al Pla de Barris / acompanya Llei de Barris en tots els seu
municipis i, està gestionat per FOMENT de Terrassa. Fomenta la ocupabilitat, la inserció
laboral i la formació. Explica quines han estat les contractacions realitzades i el seu àmbit
d’actuació.
Pren la paraula, de nou, la Sra. Eva Bermúdez, Regidora d’actuacions
urbanístiques i socioeconòmiques del Pla de Barris.
Diu que a partir de les explicacions del Sr. Eduard Sebastián, es va veient com de mica en
mica es veu el resultat i la marxa dels programes, la incidència i l’impacte de les accions
entre la població i el territori. Ella, diu, valora molt la receptivitat per part dels veïns i del
teixit associatiu del barri la bona receptivitat que hi ha pel què fa a les propostes
plantejades. Considera com a molt positiva la xarxa de treball entre l’Ajuntament i les
entitats. Està clar que l’equació més implicació col·lectiva, garantia de bons resultats,
funciona. Compartir les accions del Pla de Barris amb l’entorn, és clar que produeix un
efecte multiplicador.
La direcció del Pla de Barris no és aliena, i no pot ser-ho, del context socioeconòmic que
s’està vivint i travessant a l’actualitat, es refereix a la situació d’atur i precarietat laboral,
que es mira de minimitzar al màxim estrenyent relacions entre els serveis municipals i
entre administracions. En un Pla plenament transversal i integral no podria ser d’una altra
manera. L’Eva Bermúdez afirma creure que s’està anant a bon ritme, diu que tots els
programes estan caminant i que a l’estiu ja es comptarà damunt la taula amb totes les
propostes d’obres i Reurbanització del barri de La Maurina, i les seves adjudicacions al
damunt de la taula.
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S’obre el torn de paraules als i les membres del Consell Plenari:
Sr. Emili Cirera: Comença agraint l’exercici de transparència i claredat del pla de Barris i
el resum que s’ha fet del temps de treball que es duu fet. Anem, diu, pel bon camí. Cal
agrair la col·laboració de tothom en aquest pla de Barris i encara més, en aquest context
de crisi, i en aquesta línia, agraeix, per tan, la intervenció de la Regidora que podria
repercutir en alguns programes. Context que no es vivia quan es feia la diagnosi que havia
de conduir a dissenyar el Pla de Barris que va ser aprovat. És del parer, que caldria posar
atenció en dos aspectes: el de donar a conèixer el Pla de Barris, que hi hagi més
informació i que es faci un sobreesforç relacionat amb aquest context de crisi, el segon
aspecte te a veure amb aquest sobreesforç i diu que, aquest l’haurien de protagonitzar
les entitats. És conscient que els recursos són els que són, però creu que tothom ha de fer
el que estigui en les seves mans per tal que els recursos arribin allà on han d’arribar.
Sr. Carles Oriach: demana aclariments de detall, el primer es refereix a l’actuació està
prevista al camp de futbol del Club de Futbol Egara- La Maurina, si , tal i com diu aquest
club i la seva ubicació està prevista finalment al barri del roc Blanc, com és, que es
destinen recursos econòmics en una inversió, si la ubicació d’aquest equipament no és
definitiva, a La Maurina. Demana també si hi ha demandes d’inserció laboral i /o de cursos
d’inserció laboral. A continuació demana si s’ha previst algun curs de tècniques comercials,
ja que pensa que valdria la pena millorar les tècniques de venda, facilitar eines per a fer el
comerç del barri més atractiu, com per exemple d’eines informàtiques.
La Sra. Eva Bermúdez respon a Sr. Emili Cirera sobre el context de crisi i la feina que
s’ha de fer al voltant d’aquests paràmetres, que no eren exactament els actuals quan es
va aprovar el Pla de Barris de La Maurina i diu que, són aspectes que s’incorporen a tots i
cadascun dels programes del Pla de Barris. Pel que fa al camp de futbol del C.F La
Maurina, diu, tot responent al Sr. Carles Oriach que la inversió que s’ha fet a la tanca ha
quedat completament amortitzada i que aquesta, tal i com s’ha explicat, quadra
perfectament amb els objectius del Pla de Barris i amb la millora de la permeabilitat. El Sr.
Francisco Plaza, president del Club de Futbol La Maurina- Egara diu que el trasllat del
camp de futbol al barri del Roc Blanc trigarà a fer-se i que aquesta actuació està
justificada, també convida al grup Municipal de Convergència i Unió a visitar el Club i a
veure si està o no justificada l’actuació. Explica també que 24 comerciants han participat
en un seminari formatiu d’aparadorisme visual i Merchandising organitzat pel programa de
comerç del Pla de Barris i que n’hi ha previst un d’eines informàtiques. Pel què fa a la
pregunta que ha traslladat el Sr. Carles Oriach, el Sr. Eduardo Sebastián, amplia la
resposta dient que un 20&% dels ocupants del Programa de Treball als Barris fan Inserció
laboral i un 33% participa en les formacions d’inserció laboral ja dissenyades. Sobre la
situació del comerç al barri, afegeix que ara s’està treballant sobre un diagnòstic comercial
fet de fa tres anys i que s’està a l’espera del lliurament d’un diagnòstic comercial acurat i
actualitzat que s’ha encarregat a una empresa externa.
La Sra. Eva Bermúdez demana si hi ha alguna paraula més.
La segona sessió de Consell Plenari es dona per acomiadada les 21.13 h
9

