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16 de novembre de 2010
a les 19:30
Lloc: Escola Roc Alabern

Acta tercera sessió del Consell Plenari del Pla de Barris La Maurina
Presideixen el Consell Plenari:
Sr. Pere Navarro , Alcalde de Terrassa.
Sra. Eva Bermúdez, Regidora d’Actuacions Urbanístiques i Sòcio- econòmiques dels Plans de Barris.
Sr. Eduardo Sebastián, Director Plans de Barris.
Hi assisteixen:
Sra. Josefina Soler, Regidora del Districte IV.
Sr. Francisco Vera, Associació de Veïns La Maurina
Sr. Xavier Cardona Ruiz, Grup Municipal PSC
Sr. Emili Cirera Cortés, Grup Municipal ICV-EUIA
Sr. Pere Sánchez Cruz, Grup Municipal PP
Sr. Carles Oriach, Grup Municipal CiU
Sr. Manuel González, representant CCOO
Sr. Pedro Valenzuela, Associació de comerciants Maurina Comerç
Sr. Apolo Giménez Garcia, Associació- Casal de la Gent Gran la Maurina
Sr. Joan Vila, Associació Dismifísics
Sr. Jacint Vila, Club Gent Gran del Districte 4
Sra. Alícia Montenegro, Representant Projecte Pam a Pam - Maria Auxiliadora
Sr. José Ramon Plaza Rodríguez, Club de Futbol la Maurina-Egara
Sra. Carme Viladrich i Casas, Fundació Maria Auxiliadora - Salesianes de Terrassa
Sr. Pere Galera Sánchez, Penya Blanc i Blava de Terrassa
Sr. Sebastià Portero, Hermandad Cultural Andaluza de Fiñana
Sr. Marià Gàllego i Gàllego, Creu Roja
Sr. Ferran Lozano Ferrer, Centre de Normalització Lingüística
Sra. Isabel Martorell i Balanzó, Escola Roc Alabern
Sra. Maria Rosa Ceprià, Escola Bressol Giravolt
Sr. Toni del Àguila , ONG Vols i Projecte de Sant Domènech Savio - Salesians
Sr. Pere Sánchez, Penya Madridista La Quinta del Buitre
Sr. Luís Mariano Ramírez , Sociedad Pajaril La Frontera
Sr. Xavier Medina López, Escola d'Adults Ramon Llull
Sra. Maria Jesús González, 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 Bàsics de l’Ajuntament de Terrassa
Sr. Pere Montaña i Josa, Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa
Sra. Eva Magaña, Coordinadora del Districte IV-Participació Ciutadana de l’ Ajuntament de Terrassa
Sr. Joan Coma, Servei de Promoció i Innovació Educativa- Patronat Municipal d’Educació- Ajuntament de
Terrassa
Sr. Carles Sánchez Bonastre, Servei d’ Esports de l’Ajuntament de Terrassa
Sr. Albert Montcada Ribera, Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Terrassa
Sra. Teresa Buch i Llorach, Equipaments Servei d'Equipaments Cívics - Àrea d'Acció Social i Drets Civils de
l’Ajuntament de Terrassa
Sr. Jordi Alfonso, Àrea de Serveis de Presidència i Participació ciutadana- Ajuntament de Terrassa
Sra. Anna Graells i Contreras, Coordinació de Serveis Socials de la Zona 4-1- Ajuntament de Terrassa
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Sra. Sònia Valle i Vilamitjana, Programes de Joventut de Territori- Servei de Joventut i Lleure de
l’Ajuntament de Terrassa
Sra. Montse De La Torre, Biblioteca del Districte IV ( Bd4)
Sra. Estel Riera Canals, Directora Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany ( Equipament Cívic del Districte 4)
Sra. Sandra Astudillo, Responsable de Convivència i Acollida- Ciutadania i drets Civils Ajuntament de
Terrassa
Sra. Agnès Petit i Estrenjer, Àmbit de Participació Ciutadana i Convivència Pla de Barris la Maurina
Sra. Sònia Arnau i Montoro , Àmbit de Cohesió i Promoció Social Pla de Barris la Maurina
Sra. Laura Castro i Moscoso, Programa Jove Pla de Barris la Maurina

Excusen absència:
Sra. Núria Català i Torres, Casal Gent Gran la Maurina
Sr. Luís Mur Laguna, Esplai Club Amigos
Sra. Gemma Garcia Ciurana, Cap de Servei de Ciutadania i Drets Civils
Sra. Carme Umbria, Cap de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa
Sra. Natalia Perona, Cap de Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa
Sra. Susi Lòpez, Transport i Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa
Sra. Josep Miquel Colomer , Director de serveis de Via Pública i Política Territorial
Sra. Anna Cardellach Cap de serveis Económics de l’Ajuntament de Terrassa
Sr. Carles Feiner , Coordinador de l’Area d’Acció Social i Drets Civils

Comença la sessió a les 19.30h
La Sra. Isabel Martorell, Directora de l’Escola Roc Alabern, l’espai que ens acull, dóna la benvinguda a la
nova escola als membres del Consell Plenari, explica que es tracta d’una escola nova i d’un nou projecte de
barri. Aquesta escola que va néixer el 2.007 annexada a l’escola Ponent, ha inaugurat i presentat
recentment les seves instal·lacions, fent una festa i uns actes al llarg de tota una setmana que han coincidit
amb l’aniversari de la desaparició de l’artista terrassenc que dona nom al centre. Han estrenat la Cuca Dina i
els infants han fet rèpliques de creació pròpia del Dino, que han estat exposats tot aquest temps i que és,
l’element artístic que fa de logotip de l’escola i que l’alumnat s’ha fet molt seu. Diu que estan molt orgullosos
des de l’escola, de poder formar part del Pla de Barris i que plantegen tota col·laboració que sigui possible.
Ens presenta a més, el gran quadre que presideix la sala en la que ens trobem, el gimnàs- sala d’actes de
l’escola , que ha estat cedit per la família del desaparegut pintor, al centre.
A continuació la Sra. Alícia Montenegro, del Projecte Pam a Pam, de la Fundació Maria Auxiliadora, que
presenta el projecte social de creació de les Bosses reciclades al barri de La Maurina i ens insta, al final de
la sessió a veure el vídeo que conté el reportatge de la seva realització.
Pren la Paraula el Sr. Pere Navarro, Alcalde de Terrassa, explica que una de les característiques principals
dels Plans de Barris és la participació, en aquest sentit, creu que és bo que el centres educatius s’impliquin
en la vida del barri i del territori, entenent que aquest tot és un àmbit educatiu i que el treball coordinat i
transversal entre tots els agents, entitats i professionals que hi intervenen fa més rica la vida del barri.
El Pla de Barris de la Maurina ha de suposar una millora de l’espai públic del barri mitjançant les obres que
es duran a terme i s’ha de fer de la Maurina un barri millor. El context actual, també és diferent al que es va
presentar el Projecte del Pla de Barris, per això, aquest no és aliè a les circumstàncies adverses que
pateixen actualment els ciutadans, la situació d’atur i planteja mesures per a procurar millores en la situació
social del barri, ja siguin en l’àmbit de la formació, com en la de l’atenció, la de dinamització i el suport a la
ciutadania que hi viu.
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A continuació pren la paraula la Sra. Eva Bermúdez, regidora d’actuacions urbanístiques i soci econòmiques dels plans de Barri, fent referència a l’ordre del dia i demanant que si no hi ha cap esmena,
s’aprovaria l’acta de la sessió anterior. La Sra. Carme Viladrich, de la Fundació Maria Auxiliadora, aclareix
que DABAR és Paraula que dona vida, en llengua hebrea i no àrab. Aleshores es dona l’ACTA del Consell
Plenari anterior, per aprovada.
La Sra. Bermúdez explica l’objectiu d’aquest Consell Plenari: exposar les actuacions que s’han dut a terme
durant el darrer any en el projecte integral de millora del barri. El dossier lliurat als membres del consell
narra l’estat actual d’una manera més gràfica i els plafons expositors que hi ha al voltant de la sala en la que
ens trobem, també. “Ens trobem a l’equador del Pla” diu, “on la realitat del barri ara és diferent que al
començament del projecte i diferent una vegada finalitzat. Ens trobem en un moment de ple rendiment pel
què fa al’execució del pla de Barris. Amb els Projectes i Programes funcionant, les actuacions urbanístiques
presentades i debatudes als diferents Grups de Participació i la bona percepció que la implicació, de les
entitats i dels veïns en aquest barri és molt alta i molt constructiva. El resultat és, per tan, inequívoc, no
estem fent un Pla de Barris de l’Ajuntament, sinó que estem duent a terme un Pla de Barris per i amb la gent
del barri de la Maurina”. Situa uns quants exemples de treball de la base, presents i futurs:
La Promoció Programa Comerç, es duen a terme accions des del programa i d’altres accions i propostes
les articula l’associació de comerciants Maurina Comerç. Pel què fa a les millores urbanístiques del barri; la
millora de les estructures socials i de convivència, però també la resolució de les patologies dels edificis es
faran amb l’esforç de les comunitats de veïns quan es puguin rehabilitar. El nou Casal Cívic a la Plaça de la
Maurina serà un casal sense ànima sinó s’omple d’activitats que organitzen les associacions del barri.
Són per tan, nous reptes pel Pla de Barris:
- Consolidar el treball coordinat i complementari i la filosofia transversal per tal que quedi impregnada en el
funcionament habitual de les xarxes socials i l’activitat professional dels recursos, en la vida associativa i en
la cohesió una vegada finalitzi el Pla en el barri. No deixar de banda les persones amb més problemàtiques i
amb menys recursos. I, en tercer lloc i en la mateixa línia, reformular les propostes que han aparegut degut
al nou context de crisi, que no hi era o no amb la mateixa rotunditat, quan es redactava el Projecte per a
sol·licitar el Pla de barris. Donar per tan recursos a les propostes de millora d eles situacions d’exclusió
social, i cita el vídeo que veurem al final on reflexa la feina que es fa colze a colze amb les entitats.

Pren la paraula el Sr. Eduard Sebastián, director del Pla de Barris, fent una síntesi i repàs de l’estat de la
qüestió actual de les actuacions urbanístiques i els programes socioeconòmics del Pla de Barris, ho fa amb
l’ajut d’un suport audiovisual en format Powerpoint.
Els programes d’obres del Pla de Barris de la Maurina avancen segons les previsions . Tots han estat
adjudicats a equips d’arquitectes i s’han fet i s’estan fent els grups de Participació, en el quals les veïnes i
els veïns, les entitats, els professionals i els i les comerciants fan suggeriments, propostes, preguntes,
resolen dubtes, debaten les propostes, etc. En definitiva, participen. Al llarg del 2011 i 2012 s’executaran
totes les obres.
Pel que fa al projecte de millora de la cruïlla a la plaça Antoni Guiu, el projecte està redactat ,en fase
d’exposició pública i les obres començaran a començaments del 2.011.

Projecte del carrer Núria: Les actuacions contemplen l’eixamplament de les voreres a la cruïlla (Tram
cruïlla Caballo Blanco ), l’eliminació del parterre central de l’Avinguda Àngel Sallent, una millor mobilitat i
espai d’ aparcament, millora de l’accessibilitat als carrers Volta i Murillo i al carrer Moisès. Pel que fa a la
plaça del carrer València amb el carrer d’Atenes, es farà una remodelació total de la plaça, tota a un sol
nivell amb dues fileres d’aparcament, excepte entre el carrer Dom Bosco i Sant Mateu on sol s’hi contempla
una sola filera d’aparcament.
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El Projecte d’urbanització dels carrers Dom Bosco, Pare Llaurador, Velázquez i Dr. Salvà;
l’avantprojecte ha estat redactat i presentat al grup de participació veïnal. Els carrers Pare Llaurador i Dom
Bosco són els eixos d’entrada i sortida del barri. En el procés d’urbanització del tram final del carrer Pare
Llaurador es contempla el canvi de clavegueram, ja s’ha dut a terme la incorporació del col·lector. També
a la cruïlla dels carrers Dom Bosco , Àngel Sallent i Velázquez es farà el reordenament millorant d’aquesta
manera l’accessibilitat i seguretat per als vianants. Per a la reurbanitzaciò d’aquest carrer es compte amb la
incorporació de mobiliari urbà, enllumenament públic, reposició de xarxes de serveis i substitució del
paviment actual, així com una millora en la senyalització del trànsit rodat, una millora en l’ordenament de les
cruïlles millorant l’accessibilitat i seguretat per als vianants.
Pel que fa al Projecte de millora de la Urbanització del carrer Núria, l’avantprojecte ha estat redactat i
presentat en el grup de participació veïnal. Es tracta del carrer on hi ha més comerços del barri . Les
actuacions previstes contemplen la substitució del paviment , eixamplament de les voreres en tot el traçat,
nou mobiliari urbà, millora en l’enllumenat públic, ordenació del cablejat aeri, senyalització vial, substitució
del col·lector entre el tram del carrer Dom Bosco i Maria Auxiliadora, reurbanització del frontal del Casal de
la Gent Gran i ordenament de la zona d’aparcaments, eliminació d’una banda d’aparcament en el tram
comprés entre els carrers Dom Bosco i Calderón de la Barca entre d’altres. Les actuacions contemplen
l’eixamplament de les voreres a la cruïlla (Tram cruïlla Caballo Blanco ), l’eliminació del parterre central de
l’Avinguda Àngel Sallent, una millor mobilitat i espai d’ aparcament, millora de l’accessibilitat als carrers
Volta i Murillo i al carrer Moisès. Pel que fa a la plaça del carrer València amb el carrer d’Atenes, es farà una
remodelació total de la plaça, tota a un sol nivell amb dues fileres d’aparcament, excepte entre el carrer Dom
Bosco i Sant Mateu on sol s’hi contempla una sola filera d’aparcament.

Els altres tres projectes d’obres corresponents a la Xarxa de Passatges, reurbanització de la Plaça de la
Maurina i Franc Comtat i construcció d’un nou equipament a la plaça de la Maurina, així com la
reurbanització de l’entorn dels blocs de VITASA, que estan en fase d’estudis previs; presentació i
discussió en els grups de participació ciutadana.
EL compromís és finalitzar les obres al 2012 i sobre aquesta previsió es treballa.
Pel que fa al Programa d’Habitatge, es treballa per la millora i la rehabilitació dels elements estructurals
dels edificis i la constitució de comunitats de veïns. Aquest Programa vol complementar mitjançant una via
d’ajuts econòmics a les comunitats de veïns els ajuts que la Generalitat atorga a la rehabilitació i que poden
sol·licitar els edificis plurifamiliars construïts anteriorment a l’1 de gener de 1981 i situats al barri de la
Maurina. Es va partir d’una diagnosi exhaustiva del parc d’ habitatges susceptibles de rehabilitació. Hi ha
molts habitatges que requereixen ser rehabilitats, ja sigui pel què fa a cobertes, a mitgeres, a la seva
estructura, façanes i millora de l’accessibilitat (Instal·lació d’ascensors i supressió de barreres
arquitectòniques), així com una adequació a la Normativa Vigent de les instal·lacions comunitàries
(Sanejament, aigua, electricitat, gas, canalitzat i telecomunicacions). Les bases reguladores per vehicular
els ajuts es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Terrassa i es poden fer les consultes pertinents a
les professionals del Programa d’ Habitatge de Pla de Barris que fan un seguiment a cada comunitat de
veïns .S’estan comunicant a les comunitats quines reformes han de fer i quin és el seu cost. S’han fet
sessions informatives i formatives al conjunt de les comunitats de veïns del barri de La Maurina.
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El Programa de Dinamització sociocultural i convivència és un Programa que te diferents
subprogrames i /o accions més específiques dins del Programa que són:

1) Foment de la Convivència
El Foment de la Convivència de Pla de Barris te com a objectius:
•
•
•

Desenvolupar instruments que promoguin un entorn favorable per a una bona convivència als espais
d’ús comú i a les comunitats veïnals
Reforçar i fomentar noves xarxes socials entre persones de diferents orígens
Informar sobre el fet migratori, el reconeixement de la igualtat entre les persones i la generació de punts
de trobada.

Les accions que s’ha dut a terme són:
•

•
•
•

Projecte de xarxes socials amb comunitats veïnals i entitats, es tracta d’un projecte pilot per dissenyar
una estratègia de dinamització de les relacions entre els habitants. S’ha establert contacte amb 59
habitatges i s’ha desenvolupat 31 entrevistes.
Filmets per la convivència, on s’ha projectat curmetratges que tracten des d’una perspectiva
constructiva les migracions i la convivència entre cultures.
Tallers interculturals, ha estat una actuació transversal i coordinada amb el Programa de Gènere del Pla
de Barris i el Servei de Joventut i Lleure.
Intervenció a l’espai públic, aquesta activitat es troba en fase de desenvolupament. Paràmetres
preventius de cara a l’estiu de 2011.

2) Dinamització sociocultural
L’objectiu es fomentar la cultura com a un factor en la millora de la convivència i de la dinamització
comunitària on les principals línies d’actuació consisteixen en
Aconseguir la participació activa dels veïns i veïnes en els processos culturals,
Promoure activitats així com promoure la diversitat i la pluralitat cultural del barri com són: el Festival del
Circ, es va comptar amb la presència de 5.400 espectadors. El meu primer Festival va de gira a la Maurina,
adreçat a infants d’entre 3 a 12 anys, des de on es promou un cinema divers i creatiu que normalment no
arriba a les sales comercial. La Diada del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, que va comptar amb la
participació de totes les entitats usuàries del Centre Cívic, celebrant una jornada lúdica - festiva amb
l’objectiu d’enfortir les relacions i el coneixement entre les entitats i el projecte “Barris Creatius” que va
culminar amb el fet que l’obra “L’esperit de la Maurina , més enllà del present i del passat” es va poder veure
a la Sala Muncunill i hi van participar integrants de diferents entitats i programes. L’activitat Drac i Colla de
diables de la Maurina, on s’ha donat recolzament a la iniciativa de formació d’una colla i es finançarà la
futura bèstia. De moment , l’escola Roc Alabern ha fet la Cuca Dina.
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3) Programa Gent Gran:
L’objectiu es promoure la qualitat de vida de les persones grans fent diverses activitats con tallers de lectura,
passejades per descobrir l’entorn, manualitats, espais de tertúlies entre d’altres.
Entre les activitat que s’han dut a terme cal destacar el Taller de Mandales: una trobada setmanal d’una
hora i mitja de durada on mitjançant dibuixos i colors es treballa la relaxació, el coneixement d’un mateix i la
millora de l’autoestima, l’activitat Fem un cafè per intentar implicar la gent gran que no surt de casa seva.
Massatge infantil en col·laboració amb les escoles bressol del barri i el programa infantil i Família del Pla de
Barris i que té com a finalitat millorar les relacions afectives entre àvies/es ui néts/nétes.
Grans lectures, amb l’objectiu que els veïns/es del barri accedeixin a la lectura. Els més grans escriuen
contes i els més petits els dibuixen. Els quatre millors s’expliquen a les escoles del barri i els alumnes han
d’il·lustrar les històries amb els seus dibuixos. També es fan Sortides culturals, accions de dinamització i es
dona suport al Casal de la Gent Gran, a l’Associació de la Gent Gran de La Maurina i al Club de la Gent
Gran del districte IV entre d’altres.

El programa Polítiques de Gènere centra la seva activitat en el Punt Dona, situat al carrer Sardenya i
ofereix:
•
•
•
•
•

Punt d’informació sobre serveis i activitats de la regidoria de Polítiques de Gènere i recursos, serveis i
activitats de la ciutat adreçats a dones.
Orientació a dones en situació de vulnerabilitat
Trobades socio informatives mensuals amb dones immigrants
Tallers i xerrades per sensibilitzar en equitat de gènere la població del barri, com són: “Millora de
l’Autoestima”, “Compartir per gaudir”, “Medicalització i salut de les dones”,
Recuperació de la memòria històrica de les treballadores i dels oficis tèxtils realitzats per les dones del
barri entre d’altres.

Es treballa transversalment amb altres programes per introduir la perspectiva de gènere en totes les
actuacions del Pla de Barris.

El Programa d’Acollida afavoreix el procés d’integració de la població nouvinguda al barri de la Maurina i
al Districte 4. Realitza actuacions per a facilitar l’arribada, la primera instal·lació i afavorir el procés
d’integració de la població nouvinguda. Aquest programa realitza diverses accions com :
•
•
•
•
•
•

Circuit bàsic a totes aquelles persones que s’acaben d’empadronar i que volen accedir voluntàriament a
una entrevista personalitzada.
Accions d’orientació per totes aquelles persones arribades fa menys de dos anys a la ciutat i aquelles
persones ateses al circuit bàsic i que tornen a necessitar informació.
Sessions de benvinguda , on es fa la presentació del municipi i es dóna la informació bàsica sobre els
recursos municipals del districte i de la ciutat.
Sessions d’assessorament en estrangeria on es dóna informació sobre la Llei d’Estrangeria i es resolen
els dubtes exposats pels assistents.
Curs de reconeixement de l’entorn: geografia, política i cultura de la societat catalana i dels
funcionaments sanitaris, educatius, de suport social i laborals del municipi.
Acolliment lingüístic, on s’organitzen cursos de català inicial conjuntament amb el Consorci de
Normalització Lingüística i el Roc Alabern.
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L’Espai Família te com a objectiu la millora de les habilitats educatives a la família. S’ofereixen les eines per
a millorar les habilitats educatives de les famílies. Des de el programa es dona:
• Assessorament i acompanyament en les relacions amb els fill i les filles.
• Espai grupal d’intercanvi d’experiències i de relació entre pares i mares
• Foment de la implicació de les famílies en el procés educatiu
• Espai setmanal de joc, de relació i d’acompanyament a famílies amb menors de 0 a 1 any, Espai Nadó i
d’1 a 3 anys, Espai Primera Infància
• Tallers de 3 o 4 sessions per abordar temes concrets per a les famílies amb fills i filles de 4 a 18 anys
• Tallers i xerrades en col·laboració amb les entitats i els centres educatius de referència del barri
S’han desenvolupat diverses accions, entre elles cal destacar:
• Espai Nadó: espai setmanal per treballar amb famílies amb menor d’un any.
• Espai Primera Infància : curs per a famílies amb infants d’un a tres anys d’edat.
• Tallers i activitats amb la participació de pares/mares conjuntament amb l’Esplai Infantil, es fan activitats
i tallers de manualitats, sessions pràctiques de massatges infantil a ‘Espai Nadó, teatre de titelles, taller
de ioga per a famílies, xerrades diverses entre d’altres
• Jocs de taula: activitat realitzada conjuntament nens/nenes avis/avies pares/mares.
• Rondalles, danses i cançons, aquesta activitat es fa conjuntament amb l’entitat juvenil Preju-Sarau.
L’objectiu, a part de potenciar la relació amb una entitat, es dinamitzar un espai públic en aquest cas
una plaça.
• Jocs al carrer

L’Espai infantil acull a nens i nenes d’un a tres anys mentre el seu pare o mare realitza una formació o
busca feina. No es tracta d’una escola bressol ni una ludoteca sinó d’un espai d’atenció per les famílies que
segueixen un pla de millora amb els Serveis Socials del barri. Dóna suport al Programa Família en la
realització de les activitats.

Cal destacar les accions de coordinació amb altres programes, recursos i serveis del barri:
Projecte d’Alfabetització de la Fundació Maria Auxiliadora
DABAR, projecte de la Fundació Maria Auxiliadora, Càritas i Serveis Socials
Activitat Intergeneracional amb gent gran a l’Escola Bressol La Casona.
Col·laboració i coordinació amb el programa de Gènere de Pla de Barris, entre d’altres.
El Programa Jove del Pla de Barris centra la seva activitat al Punt la Maurina, un espai de trobada on els i
les joves d’entre 12 i 25 anys, viuen, juguen, treballen i hi poden fer activitats diàries.
Per a la dinamització dels i les joves adolescents s’han fet diverses actuacions, entre elles:
•
•
•
•
•

Prospeccions en Medi Obert, observació al carrer, places i espais públics del barri per diagnosticar i
conèixer la realitat del jovent.
Aula oberta. Espai amb ordinadors per poder fer els deures, recerca de feina, navegar per internet…
Grup de noies, es programen activitats amb el suport d’una educadora. Es busca treball i aborden
temàtiques del seu interès posant reforç en l’autoestima i l’autonomia.
Tallers diversos: sociolaboral, de conversa…
Treball conjunt i de suport a les entitats juvenils del barri, coordinació amb PrejuSarau i el Club Amigos.
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•
•
•
•
•

Dinàmiques del temps lliure saludable: alumnes de 3er i 4rt d’ESO de l’IES Nicolau Copèrnic i de
l’escola Sant Domènech Sàvio.
Dinamització del Casal Cultural i Art dels Joves a la Maurina
Activitats culturals i artístiques: Taller de curmetratges, Barris creatius, taller de percussió, GNAWA
Operació Maurina Jove/Tu pots decidir com vols el teu barri
S’ha finalitzat la primera fase de diagnosi dels hàbits de consum de substàncies

El Programa Jove coordina actuacions amb altres programes i projectes tal i com Programa d’Esports,
Districte Jove, Biblioteca D4, Programa Infantil i Familiar, Programa Comerç.
Des del Programa Esports Es fomenta la pràctica de l’esport com a element de socialització i d’integració
dels i les joves en particular i de la població en general.
S’organitzen activitats esportives diferents al futbol i es potencialitza l’esport femení, així com des de el
programa es dona suport a les entitats, associacions i clubs esportius del barri.
Entre d’altres les accions que s’han dut a terme des de el programa d’Esport del Pla de barris són:
• Iniciació al Futbol Sala
• Grup de noies Futbol Sala
• Pista Oberta per a menors de 18 anys i Coneguem altres esports
• Pista Oberta per a majors de 18 anys
• Futbol femení
• Activitat esportiva a l’Esplai Preju/Sarau
• Activitats en coordinació amb altres programes del Pla i diversos projectes
• Reunions de coordinació
• Taula de coordinació de professionals de l’esport
• S’estan programant noves activitats com Pista oberta de Bàdminton, Tennis taula.
L’eix comercial més important del barri de la Maurina es troba al carrer Núria, on hi ha ubicat la majoria del
comerç i es complementa amb les avingudes Santa Maria Mazarel.lo i d’Àngel Sallent i el carrer Infant Martí.
L’objectiu del Programa de Comerç és promocionar i consolidar un centre comercial urbà a la Maurina,
fomentar la modernització comercial, potenciar una imatge de qualitat, de varietat, de servei i consolidar el
teixit associatiu comercial i incorporar nouvinguts al col·lectiu de comerciants.
Cal destacar accions com la “Fira de comerç al carrer” a la Festa Major de La Maurina, que hi van participar
17 establiments comercials i 2 establiments de restauració, el desenvolupament del Taller formatiu
“L’associacionisme, beneficiós per a tu, beneficiós per a tothom , tres hores de formació adreçades a
l’empresari comercial, de restauració i serveis, la realització de la “Campanya de bosses reciclables”; ’un
projecte social i de dinamització comercial que ha distribuït unes 10.000 bosses reutilitzables entre els
comerços del barri i cal destacar la participació de 22 veïns i veïnes del barri de la Maurina en la seva
confecció, la Creació d’un cens comercial del barri i les accions de suport a l’Associació de Comerciants
Maurina Comerç

El Programa Comunicació té com a objectiu informar a la població, a les institucions i als mitjans de
comunicació de les actuacions que es realitzen de Pla de Barris a través de :la Comunicació de les
actuacions urbanístiques, la Comunicació de les activitats i accions sòcio - econòmiques, l’edició de la
Revista de la Maurina, el disseny i manteniment de la Pàgina web: www.terrassa.cat/plalamaurina
Es comuniquen totes aquelles activitats que organitzen els programes del Pla a través de pòsters, díptics,
fulletons, cartells i altres elements gràfics, a més es dissenyen tots els elements d’us intern i diferents
elements promocionals del Pla de Barris. S’han dut a terme diferents actes comunicatius en tots els
programes contemplats en el projecte del Pla de Barris de la Maurina. Destaquem entre ells la publicació del
llibre “ la Memòria Històrica”, que ha editat uns 4.500 exemplars, la Roda de Premsa de presentació de la
Festa de la Primavera el 20 de març del 2010, la Festa Major 2010 la Maurina, on es va col·laborar en la
edició de, tríptics, díptics, flyers , entre d’altres i en el disseny de bosses pel Programa Jove i samarretes pel
Programa d’Esports.
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S’obre el torn de paraules (precs i preguntes ), on no hi ha cap reflexió per part dels veïns / es del barri que
en formen part. A continuació es procedeix al visionat del Vídeo / Reportatge: “ Cosim el futur”

Es dona per acabada la tercera sessió del Consell Plenari a les 21h.
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