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08224, Terrassa
Tel. 93 706 80 00
pladebarris@terrassa.cat
www.terrassa.cat

16 de desembre de 2010
a les 10:30
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

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

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

Ramon Botey
Laia Forner, Tècnica 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:
•
•
•

Eva Bermúdez, Regidora d’Actuacions urbanístiques i socioeconòmiques dels Plans de Barris
Josefina Soler, Presidenta del Consell Municipal del Districte 4
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
Enrique Magaña, en representació de la FAVT
Apolo Giménez, en representació del casal de la Gent Gran de La Maurina
José Ramón Benítez, en representació de l’Associació Maurina - Comerç

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Informe per part de l’Ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte d’intervenció integral.
Avaluació de la marxa de les justificacions i altres aspectes administratius.
Torn obert de paraules

Comença la sessió a les 10:30 h
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Dóna la benvinguda la Sra. Eva Bermúdez i presenta als membres del Comitè d’Avaluació i
Seguiment del Pla de Barris la Maurina (CAS).
És la segona sessió que es duu a terme del CAS, i fa pràcticament un any i un mes que vam
celebrar el primer. Bermúdez diu que compartim una mateixa realitat i podem veure que després
d’un any aquesta realitat, tan pel que fa als aspectes socials del projecte, com en els econòmics
és ben diferent. S’ha lliurat un informe a cadascún dels membres del CAS comenta, per poder
tenir la informació sobre el paper de les activitats i accions del diferents programes i veure en quin
punt s’està actualment. La percepció del veïns i veïnes ha canviat i també la nostra com
administració, hem fet i fem un esforç per ambdues parts per acostar-nos , apropar-nos i treballar
conjuntament.
S’han fet un considerable nombre de grups de participació veïnal amb una participació quantitativa
important.
S’han dut a terme des del començament del Pla dos Consells Plenaris, en el quals s’ha percebut
una sensació general de que els diversos programes van a bon ritme.
Tres reptes bàsics:
1.- Consolidar la dinàmica transversal entre l’Ajuntament i les Entitats la Maurina.
2.- Donar a conèixer a tots els veïns i veïnes del barri tots els recursos que des del Pla de Barris
hem posat a la disposició de tothom.
3.- Adaptar el desenvolupament de les activitats del Pla, sense perdre els objectius, a la nova
realitat .

La Regidora de Plans de Barris finalitza la seva exposició posant l’accent en el fet que quan es va
començar el projecte el barri es trobava amb una realitat determinada i ara és un altre ben
diferent, en la que la crisi condiciona el desenvolupament d’aquells objectius que es varen
plantejar.
Pren la paraula ell Sr. Ramon Botey i esmena el següent paràgraf de l’acta de l’anterior Comitè d’
Avaluació i seguiment
Assistents:
• Joan Batlle i Bastardas, en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge
El Sr. Joan Batlle no va poder assistir a l’anterior sessió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del
Pla de Barris la Maurina.
Amb aquesta esmena es dóna per aprovada l’acta.
Pren la paraula el Sr. Eduardo Sebastián, el director del Pla de Barris la Maurina. Fa referència al
dossier lliurat als assistents i diferencia el projecte en dos grans programes;
d’una banda els programes d’Obres i per altre els programes Socials:
El Programa d’ Obres, subdividit en sis grans projectes. D’aquests sis projectes, tres d’ells (c.
Núria, Cruïlla Plaça Antoni Guiu, c. Pare Llaurador, Dom Bosco, Velàzquez i Dr. Salvà) estan
aprovats i els altres tres es troben en fase d’estudi.
Pel que fa al calendari ‘obres, està previst que aquestes s’iniciïn a començaments del 2011.
La cruïlla d’Antoni Guiu s’ha de començar a executar en breu. En el termini d’un mes
aproximadament ha de començar l’obra. Pel que fa al c. Núria es preveu el començament pel
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febrer de 2011, aquesta tindrà una durada aproximadament d’un any i es realitzarà en tres fases
amb l’objectiu de que hi hagi el menor impacte possible, sobretot pels comerciants de la zona.
Una primera fase que se situa a l’entorn dels bloc de VITASA, una segona fase que situa en el
tram central del carrer Núria on es troba l’eix comercial més important del barri, i , una tercera fase
que se situa en la part sud del carrer Núria.
Respecte a les obres del carrer Dom Bosco, es començaran poc abans de l’estiu, al finalitzar el
primer semestre. S’ha de tenir en compte que per fer el calendari d’obres s’ha prioritzat la mobilitat
del barri per no deixar-ho tot col·lapsat viariament. La intenció es acabar totes les obres en els
terminis previstos, o sigui en finalitzar el Pla de Barris.
Respecte al programa d’habitatge, s’ha fet i s’està fent un treball de camp per saber la situació de
cada edifici . S’ha signat conveni amb la Generalitat per poder començar la rehabilitació dels
edificis els més aviat possible. El més important es com poder ajudar aquelles famílies més
afectades i que no disposen de recursos econòmics per poder rehabilitar.
El programa de Convivència , amb l’objectiu de desenvolupar instruments que promoguin un bon
entorn favorable per a una bona convivència als espais d’ús comú. S’ha rebut ajut per part de
l’Associació de veïns la Maurina alhora de mediar per la bona convivència .
Pel que fa a l’espai públic, s’ha fet una intervenció directa amb els diversos agents del barri , hi ha
diferents franges horàries, per tal de fer una bona diagnosi i regular les mesures d’intervenció. La
Maurina no és un barri on es produeixin situacions conflictives sovint, però si que puntualment s’hi
produeixen. Els indicador obtinguts per part del diferents programes del Pla de Barris com Joves i
per part també de la policia es detecta una disminució en un 30% dels conflictes entre els últims 68 mesos.
El programa de Gent Gran amb el que les entitats i associacions del barri han col·laborat molt. Es
disposa d’un equipament molt ben dotat en el barri i una associació en el propi Centre Cívic. Es
promou que aquelles persones grans amb problemes de solitud participin en activitats, el punt de
partida ha estat una activitat anomenada “Fem un cafè”.
Des de el programa de Polítiques de Gènere es duu a terme assessorament laboral i jurídic amb
la col·laboració de les entitats i dones del propi barri, centra la seva activitat en el Punt Dona,
situat al carrer Sardenya on s’ofereix orientació i informació sobre Serveis i activitats de la
Regidoria de Polítiques de Gènere i d’altres recursos d’interès per a les dones.
Des de l’espai Família i l’espai Infantil, programa coordinat per Serveis Socials del districte 4, s’ha
establert contacte amb les AMPA de les diverses escoles del barri, es dona la possibilitat els
infants puguin estar atesos mentre els seus progenitors participen d’itineraris formatius. poden
acudir a sessions formatives i recerca de feina. Des del programa es tracta la situació familiar
individualitzada en casa cas.
Fent referència al programa Jove de Pla de Barris s’ha connectat amb molts i moltes joves del
barri. El programa centra la seva activitat al Punt La Maurina. Cal destacar l’Aula Oberta, on hi ha
accés lliure a la Sala d’Ordinadors. També es treballa amb un grup de noies, en el que les joves
programen les seves activitats, es disposa d’un espai d’estudi i reforç escolar ajudats per les
educadores. Cal destacar la inserció laboral realitzada. La Taula Tècnica Jove posa a disposició
de tots els joves la publicació de l’Agenda Jove.
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El programa Esports, te com a objectiu fomentar l’esport com a element socialitzador i d’integració
dels i les joves en particular i de la població en general. S’organitzen activitats esportives
alternatives al futbol ( que és un esport massa practicat i amb determinades connotacions) i es
potencia l’esport femení. S’utilitza les infrastructures existents com el Polisportiu la Maurina i es fa
una oferta esportiva coordinada des de les escoles.
El programa de Comerç concentrat al carrer Núria principalment i els seus voltants. S’ha dut a
terme una diagnosi comercial, amb uns resultats que indiquen que bon part dels comerços
necessiten una reforma per a la modernització i l’adaptació dels seus establiments
El programa de Comunicació s’encarrega de fer la difusió de les actuacions i activitats que es
duen a terme a tots els programes del pla. Es comuniquen totes aquelles activitats que
s’organitzen i es manté actualitzada la web del Pla de Barris. Es difícil arribar a tota la població, i
és per això que es complementa el programa junt amb les entitats existents al barri on es fa una
difusió conjunta.
La Sra. Eva Bermúdez obre el torn de paraules. No hi ha cap pregunta.
En l’àmbit econòmic , s’ha realitzat poca despesa en general,donat que les obres encara no han
començat, les contractacions van començar tard, amb el vist i plau de la Generalitat potser
s’hauran de produir alguns ajustos en un futur. Els 16 milions d’euros, s’han de justificar per
períodes, per anualitats. Aquests són fixats per la pròpia Generalitat.
Quan s’explica la despesa justificada es parla de despesa pagada, la paraula zero despesa no vol
dir que no s’hagi fet res, sinó que de moment no s’ha generat cap despesa. Quan es fa referència
a despesa compromesa vol dir que no s’ha pagat però si s’ha executat l’acció , el 30%
actualment.

Pren la paraula el Sr. Ramon Botey, donant les gràcies al Sr. Eduardo Sebastián. És un
Ajuntament pioner diu, demostrat amb el projecte Pla de Barris del districte 2. No en te cap dubte
diu de que tot es durà a terme en el seu termini, ja que som exemplars en el desenvolupament
dels projectes. Els projectes socials s’han desenvolupat molt correctament i està segur que en les
properes justificacions s’agafarà el ritme adequant. Felicita a la direcció per la feina feta i destaca
que en la retolació d’Obres que hi ha a la via pública s’ha de seguir el model estipulat per la
Generalitat per tots els Pla de Barris.
La Sra. Eva Bermúdez torna a obrir el torn de paraules;
El Sr. Joan Centelles, president de l’Associació de veïns La Maurina diu que els programes socials
es desenvolupen perfectament, però que el Pla de Barris va una mica endarrerit en les obres.
Demana coordinació, poc a poc i bona lletra, que no s’hagi de fer la feina dues vegades per culpa
de les presses. Una de les accions que han funcionat molt be en el barri diu és l’obertura de
l’espai del pati a les escoles, en aquest cas de l’escola Roc Alabern.
La Sra. Eva Bermúdez, li respon que tota la intenció és acabar les obres en el termini previst.
Respecte al tema de l’obertura del pati, és una experiència que ha funcionat molt bé a tota la
ciutat. Aquesta experiència ha de continuar , bé sigui amb diners del Pla de Barris o bé, amb Plans
d’Ocupació.
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El Sr. Ramón Botey comenta que està d’acord, dons als 15-20 Ajuntaments on s’ha fet aquesta
prova pilot ha estat una experiència molt positiva.
El Sr. Apolo Jimenez, representant del col·lectiu de Gent Gran de la Maurina hi està d’acord i cal
potenciar-ho diu perquè no tingui acabament.
La Sra. Eva Bermúdez fa referència al programa Treball als barris. Pren la paraula el Sr. Eduardo
Sebastián dient que estan aprovats diferents programes que donaran ocupació a persones de la
Maurina. Es durà a terme accions formatives, 31 persones en plans d’ocupació, 4 informadors
mediambientals, i, un programa de formació adreçat a joves (10 places) on rebran formació sobre
comerç. El dispositiu d’inserció laboral estarà ubicat al Punt la Maurina.
Al respecte de les obres, afegeix al que ja s’ha dit que s’han de dur a terme al barri que totes elles
van acompanyades de clàusules socials. Reben més puntuació aquelles empreses que donen
treball a gent que es troba en situació d’atur.
El Sr. Joan Centelles diu que el barri de la Maurina és el que compte amb més aturats de tota la
ciutat de Terrassa, i ell preveu pels comentaris que hi ha al barri tot un rebombori quan comencin
les obres per part de la gent aturada.
La Sra. Eva Bermúdez diu que cal treballar en conjunt, i sobretot intentar adreçar la gent al Punt la
Maurina ja que aquest és un petit Foment.
Pren la paraula la Sra. Laia Forner, Tècnica del Departament de Medi Ambient i Habitatge, tot
comentant que quan es disposi de les clàusules socials li agradaria que li fessin arribar, també diu
que pel què fa a la rehabilitació de les comunitats, com més aviat es comenci millor.
El Sr. Eduardo Sebastián diu que quan es disposi de les clàusules les hi farem arribar i sobre el
tema de les rehabilitacions s’està ja duent a terme d’una manera molt acurada i el més
personalitzada possible.

La Sra. Eva Bermúdez dona per acabada la sessió a les 11.50h desitjant Bones Festes a tots els
assistents.
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