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

4 de juliol de 2013
a les 12 h
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

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

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

Fernando Brea Vide, Departament de Presidència ( Delegat Territorial del Govern)
Ramon Botey, Departament de Territori i Sostenibilitat, ( Cap de l’ Oficina de Gestió del Programa de
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:
•
•
•
•

Fina Garcia , en representació de l’Associació de Veïns de la Maurina
Carme Viladrich, en representació de la Fundació Maria Auxiliadora
Ramon Clariana, en representació de la FAVT
Apolo Giménez, en representació del casal de la Gent Gran de La Maurina

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 12:00 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. La Sra. Josefina Soler,
comenta que Terrassa, ha estat un exemple en l’execució i un referent per els altres Plans de Barris, amb el
projecte que es va dur al Districte 2 de Terrassa, que actualment es continua treballant amb el Contracte
Programa. Aquest fet avala la necessitat de donar continuïtat al Pla de Barris de La Maurina un cop
finalitzat.
S’ha donat continuïtat a alguns programes socials, en coordinació amb el conjunt de serveis municipals
implicats.
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Ens trobem en un moment molt complicat, diu, amb moltes famílies amb greus problemes econòmics i una
taxa d’atur elevada. El programa de rehabilitació d’habitatges planteja dificultats a l’hora de fer front a les
despeses que els corresponen ales comunitats de veïns, també que el programa de comerç que es veu
afectat per aquesta problemàtica i s’ha de treballar amb un gran esforç per poder dinamitzar el comerç
existent
Malgrat aquesta situació estem treballant en un barri en el que les entitats, associacions, veïns i veïnes són
conscients d’aquesta realitat. Agraeix per tant el seu grau de solidaritat i d’implicació per poder seguir aquest
Pla de millora integral per part del conjunt de la població de la Maurina.
S’aprova l’Acta. Es presenta l’informe tècnic i és el torn de paraula a la Sra. Rosa Sanz.
El seguiment físic de les actuacions que s’han desenvolupat al llarg del 2012 i el 2013 són les següents:
Plaça de La Maurina i nou equipament: L’obra del Projecte del nou equipament i millora de la urbanització
de la plaça de La Maurina i carrers Felip II i Franc Comtat va sortir a licitació el mes de novembre de 2011.
No obstant això, una vegada aquest Ajuntament va ser informat pe la Generalitat de Catalunya, mitjançant
escrit, de que durant l’any 2012 la Generalitat no satisfaria els imports justificats en aquest període, es van
realitzar els tràmits administratius oportuns per deixar l’ anomenada licitació en suspens fins que no hi
hagués garanties sobre el seu finançament, evitant-ne d’aquesta manera l’agreujament de les tensions de
tresoreria d’aquest Ajuntament.
Xarxa de Passatges: La intervenció sobre la xarxa de passatges de la Maurina s’adequarà, prioritzarà i
programarà de nou en funció de la dotació i disponibilitat pressupostàries. Així mateix la concreció de les
actuacions que es portaran a terme sobre el terreny també es preveu que es formulin novament arrel de la
revisió del projecte i s’adeqüin a les necessitats i disponibilitats actuals

La tercera actuació urbanística del Pla de Barris de la Maurina és el Projecte d’execució de millora de la
urbanització de la plaça de l’Olivera, carrer Vinaròs, Passatge de l’Olivera i la resta de l’entorn dels blocs
de Vitasa. Projecte consistent en la re-urbanització dels espais lliures a l'entorn dels blocs de Vitasa amb
incorporació de mobiliari urbà, enllumenat públic, arbrat, reposició de xarxes de servei, substitució del
paviment i senyalització. Cost: 696.937,74€
Urbanització carrer Núria: Aquesta obra es va iniciar l'any 2011 i es va perllongar durant el primer
trimestre de 2012. L'objectiu de l'actuació va ser donar a aquest carrer una secció més adequada als seus
usos i paper com a eix comunicatiu del barri, tant pel que fa a vianants com a vehicles. Es va incorporar
mobiliari urbà, enllumenat públic, arbrat, es van substituir les xarxes de serveis, el paviment, així com
senyalització, per millorar el funcionament del trànsit rodat.
D'altra banda es van portar a terme els treballs d'obra civil i mecànica necessaris per a la col·locació de
contenidors soterrats per evitar males olors i molèsties als veïns. Es van ubicar dos equips de quatre
contenidors soterrats als trams més comercials del carrer. Finalment, es va intervenir sobre la xarxa de
clavegueram, augmentant-ne la secció del col·lector en dues zones; i es van realitzar els treballs necessaris
per al desplegament d'una xarxa de fibra òptica amb l’objectiu de poder oferir connectivitat en banda ampla
en aquest carrer. Cost: 2.145.761,50€.
Reurbanització dels carrers Dom Bosco, Pare Llaurador, Dr. Salvà i Velázquez: Aquesta obra es va
iniciar l'any 2011 i es va perllongar durant el segon trimestre de 2012. amb incorporació de mobiliari urbà,
enllumenat públic, reposició de xarxes de servei i substitució del paviment, així com senyalització per a la
millora del trànsit rodat. Cost: 1.676.823,54€.
Conjuntament es van portar a terme els treballs per a la millora de la permeabilitat l'escola Maria
Auxiliadora. El projecte de la nova tanca ha consistit en l’eliminació de la tanca de tela de simple torsió
existent, el recrescut del mur amb una filada de maons col·locats a sardinell i la realització de talls al mur
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que permeten la incorporació de la vegetació existent a l’interior del col·legi Maria Auxiliadora, a l’espai
públic. Cost: 28,789'08€.

El projecte d'aparcament i zona de lliure circulació de gossos a la zona del poliesportiu de la Maurina
ha consistit en l'habilitació de l'esplanada contigua al poliesportiu com a zona d'aparcament i espai lliure de
circulació de gossos. Els treballs realitzats inclouen l'anivellament del terreny, la pavimentació i la delimitació
amb barreres de formigó. Actualment es disposa de 30 noves places noves d'aparcament, aproximadament,
alhora que s’ha delimitat un espai, mitjançant cartells indicadors, de les zones destinades a la lliure
circulació de gossos. Cost: 34.895,61€.
A continuació es van explicar els Programes Socioeconòmics finalitzats al desembre de 2012:
1. Creació i consolidació d’un centre comercial urbà al barri de La Maurina. El principal èxit del
qual és el de l’associacionisme i la creació de la xarxa comercial, Una associació arrelada al barri
que ha determinat les bones campanyes de dinamització comercial desenvolupades.
2. Programa d’ Acollida, que tenia per objectiu orientar els fluxos d’arribada i assentament
d’immigrants al districte i facilitar la integració d’aquestes persones al territori i que des de desembre
del 2012 és una tasca que s’assumeix des de la Oficina d’Atenció Ciutadana. Cal dir que va
disminuir el nombre de persones que arribaven al Districte amb el curs de la crisi socioeconòmica.
3. Punt Dona. Servei d’Informació , orientació i dinamització per a les dones del barri. Al llarg del 2012
el programa va consolidar amb les entitats i els recursos del barri les diferents accions realitzades.
S’ha pogut disposar, durant el 2013, i gràcies al Programa Treball als barris d’una tècnica de suport
a Polítiques de Gènere al barri de La Maurina.

4. Convivència i Dinamització sociocultural: treballant els projectes culturals comptant
amb la participació activa dels veïns i les entitats, s’han assolit experiències de continuïtat
com són: el Festival de Circ, la Festa de la Primavera, la Colla de Diables de La Maurina i
el projecte “Explica’m un conte”. També totes les accions al voltant de la formació d’una
identitat positiva del barri han donat bones eines de treball comunitari. Amb l’objectiu que
els veïns i veïnes puguin apropar-se encara més al món del circ, el Pla de Barris de la
Maurina ha recolzat i ha organitzat diverses activitats complementàries. Per a dur a terme
aquest conjunt d’activitats es compta amb la intensiva implicació i recolzament de diverses
entitats de la Maurina, equipaments municipals i d’altres serveis de l’Administració pública
(Cultura i BCTXarxa) , Equipaments Cívics) tan pel què fa als dies del Festival com en el
desenvolupament de les accions prèvies i paral·leles de dinamització sociocultural. Els
propers 3, 4 i 5 de setembre es durà a terme el 5è festival de Circ de Terrassa, el seu
emplaçament al barri de la Maurina. Suposa una visió de descentralització cultural molt
interessant per la ciutat i el barri.
5. Gent Gran: les accions destinades a les persones majors de 65 anys i de suport a les entitats de
Gent Gran han donat un resultat excel·lent en matèria d’implicació i sensibilització.
6. Foment de la Convivència: s’han promogut activitats amb l’objectiu de millorar la cohesió de la
població i fomentar una identitat positiva del barri. Aquestes han anat des d’ intervencions en
comunitats de veïns, sessions de coneixement de l’entorn per a persones nouvingudes, accions de
dinamització de la convivència, trencar estereotips i rumors, creació d’espais de trobada i de relació
i projectes de marcat caràcter transversal com el de “Murs que separen, murs que uneixen”.
7. Participació ciutadana: s’han desenvolupat moltes accions amb l’objectiu d’assegurar la
participació activa de la població del barri i les seves entitats en el disseny i execució del Pla de
Barris, tan pel què fa a les intervencions urbanístiques, com pel què fa a tota la implementació de
programes socials. També s’ha creat una Taula d’infants i joves de La Maurina, que s’ha dut a terme
en tres ocasions. Una experiència d’educació en la democràcia amb les escoles i instituts del barri.
També s’ha promogut i donat suport a la creació de noves entitats al barri.
Els Programes prorrogats al 2013 van ser:
1. Programa Infantil i Família
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L’espai infantil s’ha ofert a famílies amb filles i fills d’ 1 a 3 anys els dilluns, dimarts, dimecres i
divendres de 9h a 12 :30h . A les famílies se’ls ofereix participar a l’espai infantil 2 o 3 matins en
funció dels objectius del pla de treball establert amb la professional referent de Serveis Socials .
Al llarg d’aquest 6 mesos ( gener a juny del 2013) des de l’espai infantil s’ha intervingut en 29
famílies derivades totes dels serveis socials bàsics del districte 4.1.
L’espai infantil ha permès facilitar l’accés a formació i programes d’inserció laboral a les famílies,
oferint un suport proper que ha contribuït a agilitzar processos de millora.
Aquest programa ha comptat amb el suport de Treball els barris i la seva contractació per via de Plans
d'Ocupació. Queda subjecte a la propera convocatòria, si n'hi ha, al novembre 2013. L'espai està
adequat. Al setembre no pot començar.

2. Programa de Comunicació

3. Programa Habitatge
-

Ajuts a la Rehabilitació
Ajuts a l’Adequació d’instal·lacions comunitàries
Ajuts per al foment de la millora de paisatge urbà
Dinamització de les Comunitats de Veïns

Estan en vigència les bases d’atorgament d’ajuts i les clàusules socials i el termini per a sol·licitar els ajuts a
la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius d’edificis plurifamiliars del barri que es va obrir al
novembre del 2010.
Tot i que aquest programa suposa un ajut considerable en el finançament de les obres de rehabilitació, es
produeixen determinades situacions en què els propietaris no poden assumir les despeses que aquestes
rehabilitacions suposen per les seves condicions socioeconòmiqes. En aquests casos, 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 d’aquestes subvencions, sempre i quan els i les propietàries compleixin
els següents requisits:
-

-

No tenir uns ingressos de la unitat familiar superiors a 1,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya) que sigui vigent en el moment de l’atorgament (IRSC 2010 – 11.951,59 euros)
o 1,8 vegades l’IRSC (14.341,91 euros) en el cas d’unitats familiars amb més d’un membre.
No disposar d’altres béns immobles.
Destinar l’habitatge objecte de l’ajut a residència habitual i permanent.

En relació aquests ajuts complementaris s’han atorgat a 46 casos d’un total de 60 sol·licituds presentades.
Mediació amb les Comunitats de Veïns per a fomentar la rehabilitació i altres accions de suport i
dinamització per a la millora de la convivència
Aquest programa ha de continuar fins al 2014, doncs encara hi ha edificis pendents de rehabilitació
4. Programa Jove
- Dinamització de joves adolescents
- Dinamització de joves a través de l’esport
- Els joves i els seus hàbits de consum

C/Atenes, 78
08224, Terrassa
Tel. 93 706 80 00
pladebarris@terrassa.cat
www.terrassa.cat

El fet que s’estigui duent a terme aquest projecte, permet que:
-

Un nombre elevat de joves que no participen d’altres recursos o serveis del barri, quedin atesos,
l’educadora fa de pont entre aquests/es joves i l’Administració.
Sigui un recurs pels serveis socials, doncs es detecten i treballen moltes situacions de risc i
vulnerabilitat, que no son conegudes i/o de difícil accés.
Es proporciona suport, oportunitats i experiències pel col·lectiu jove del territori.
Es creen espais de participació, diàleg, coneixement i acció.
La figura de l’educadora possibilita i resol conflictes tant entre els mateixos joves, com amb aquests/es i
la resta de la comunitat.
Es busca el contacte i la implicació d’altres recursos i agents socials del barri, construint enllaços
sòciocomunitaris, que permeten optimitzar els recursos existents i crear sentiment de corresponsabilitat.
Es potencia la capacitat crítica i l’apoderament dels i les pròpies joves, per tal que ells i elles puguin
transformar les seves vides.
Els i les jove es converteixen en participants actius de la comunitat i del canvi social.

Alhora, cal tenir en compte alguns aspectes que són importants:
- El vincle que l’educadora estableix amb els i les joves, és el que permet arribar a profunditzar en les
problemàtiques que afecten a aquest col·lectiu. La veuen com una professional propera i la seva relació es
basa en el respecte i la confiança. Aquesta confiança també facilita la intervenció
amb el grup.
- Donada la complexitat de la tasca, tant el projecte com el professional han de ser flexibles i saber adaptarse a les diverses situacions que es poden donar.
- És essencial el treball en xarxa i les coordinacions periòdiques amb d’altres serveis i entitats del barri,
doncs faciliten la realització d’intervencions transversals i d’una bona convivència.

5. Cooperació entre professionals i entitats; la Participació ciutadana com a motor de millora
6. Convivència ciutadana: el principal projecte que es manté actiu és el de patis Oberts. Un Projecte, en
conveni amb Creu Roja, que possibilita l’obertura del pati de l’escola Roc Alabern, amb la presència
d’educadors i voluntaris. Un treball preventiu des de la vessant socioeducativa.
7. Gestió del Projecte d’Intervenció Integral: gestió de caràcter econòmic i administratiu del Pla de Barris
La Maurina.
8. Treball als barris/ Dispositiu d’Inserció sòciolaboral: Aquest servei s’ubica al Punt la Maurina des de
principis d’aquest any i dona un servei d’orientació i informació a les persones desocupades que volen
introduir-se al món laboral i no disposen d’eines personals suficients. El Pla de Barris de la Maurina s’ha
acollit a la última convocatòria ( 2012) de Treball als Barris, que mitjançant plans d’ocupació té com a
finalitat qualificar i integrar a persones amb dificultats d’inserció al món laboral i facilitar l’adquisició
d’experiència laboral, a més de millorar el manteniment de la via i els espais públics i participar en la
transformació socioeconòmica de la zona.

•

En els quatre anys del Pla de Barris hi ha hagut programes de formació i ocupació del
programa Treball als Barris del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), amb una
inversió mitja de mes de 350.000 euros anuals.

•

Hi ha hagut plans ocupacionals i de formació en el que han participat població en atur
de la Maurina, disposem d’un dispositiu d’inserció laboral en el Punt Maurina
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•

El programa Treball als Barris no millora de forma significativa la taxa d’atur, però si
que serveix per donar sortida a situacions molt difícils o en ris d’exclusió social: aturats
sense prestacions, amb càrregues familiars, etc. També ha servit per oferir formació a
joves o a persones adultes amb necessitats de formació i reconversió professional.

•

El programa Treball als Barris tindrà continuïtat, sempre i quan el SOC continuï oferint
aquestes subvencions als barris.

Pel què fa a la Justificació econòmica, s’ha justificat despesa en obres, però hi ha en aquests moments una
despesa compromesa considerable. En relació al Pla financer, si el mirem en l’anualitat no es desvia i per
tant no hi ha alteracions. Destaca Rosa Sanz l’esforç extraordinari que l’Ajuntament de Terrassa ha fet en
aquests darrers dos anys, aquesta situació injustaa i anòmala, no és viable per l’Ajuntament i és necessari
que la Generalitat faci la seva aportació pendent.
El Sr Brea reconeix que l’esforç de l’Ajuntament és lloable i que hi havia previst un pagament abans de
finalitzar l’any.

Pren la paraula el Sr. Ramon Clariana de la FAVT i diu que el Pla de barris La Maurina li sembla un projecte
d’execució exemplar amb una repercussió molt positiva pel barri. També afegeix que és una llàstima que la
Generalitat de Catalunya hagi deixat d’impulsar Plans de Barris en aquelles zones que s’estan degradant,
física i socialment.
Respon el Sr. Ramon Botey, dient que tots els projectes de la Llei de Barris tenen garantida la finalització en
quan a pressupost per part de la Generalitat de Catalunya. Un altre tema és el de les noves convocatòries
previstes.
El Sr. Apolo Giménez agraeix la participació dels veïns i veïnes del barri, les seves associacions i les seves
entitats. Aquesta participació està tenint un resultat molt impactant i molt positiu. Hi ha, diu molta implicació i
col·laboració de la gent gran del barri. Hi ha debat i la participació és real. No obstant, destaca que és una
pena que el Projecte que hagi quedat sense poder-se realitzar sigui el de la millora de la Plaça de La
Maurina.
El Sr. Eduardo Sebastián ( fins l’any passat Director del Pla de Barris La Maurina) , que es troba entre el
públic, proposa que la Generalitat de Catalunya assumeixi els interessos de la despesa executada per
l'Ajuntament com a deute adquirit amb el mateix. El Sr. Brea respon que en cap cas aquesta execució del
pressupost és possible.

Es dona per finalitzada la sessió a les 12. 45.
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