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

19 de desembre de 2011
a les 19:00 h
Lloc: Bd4 (Biblioteca Districte 4)

Acta quarta sessió del Consell Plenari del Pla de Barris La Maurina
Presideixen el Consell Plenari:
Sra. Josefina Soler Carrera, regidora Districte 4, Pla de Barris.
Sr. Eduardo Sebastián Alcalà, Director Plans de Barris.
Sra. Agnès Petit i Estrenjer, Coordinadora d’àmbit de Participació Ciutadana i Convivència Pla de Barris la
Maurina
Sra. Sònia Arnau i Montoro , Coordinadora d’àmbit de Cohesió i Promoció Social Pla de Barris la Maurina
Hi assisteixen:
Sr. Alberto Orta, Associació de Veïns La Maurina
Sr. Mohamed Marsoud, Associació de Veïns la Maurina
Sr. Xavier Cardona Ruiz, Grup Municipal PSC
Sr. Emili Cirera Cortés, Grup Municipal ICV-EUIA
Sr. Jaume Viciana, Grup Municipal CiU
Sr. Apolo Giménez Garcia, Associació- Casal de la Gent Gran la Maurina
Sr. Salvador Torres, Associació Dismifísics
Sr. Jacint Vila, Club Gent Gran del Districte 4
Sra. Montse Maldonado, directora de l’escola Maria Auxiliadora
Sra. Carme Viladrich i Casas, Fundació Maria Auxiliadora - Salesianes de Terrassa
Sr. José Ramon Plaza Rodríguez, Club de Futbol la Maurina-Egara
Sr. Marià Gàllego i Gàllego, Creu Roja.
Sr. Jordi Sucarrats, Colla de Diables la Maurina
Sr. Ferran Lozano Ferrer, Centre de Normalització Lingüística
Sra. Mercè Soler, directora escola Roc Alabern
Sra. Elizabeth Eixarch, directora institut les Aymerigues
Sra. Mònica Rodriguez , ONG Vols
Sr. Xavier Medina López, Escola d'Adults Ramon Llull
Sra. Teresita Sucarrats, Associació Puntaires
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. Raquel Garcia Mesa, Cap de Joventut i Lleure
Sr. Manel Mora Aragon, tècnic de joventut
Sra. Mercè Soler, tècnica polítiques de Gènere
Sra. Elena Dinares , Tècnica gestió educativa (PAME)
Sr. Jordi Herrera Granados, Director de serveis de Presidència i
Sra. Anna Graells i Contreras, Coordinació de Serveis Socials de la Zona 4-1- 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. Laura Castro i Moscoso, Programa Jove Pla de Barris la Maurina
Sra. Raquel Ibarra, tècnica programa Família Pla de Barris
Sra. Laura Cegri, educadora programa Família Pla de Barris
Sra. Montserrat Badia, participació Pla de Barris
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Excusen absència:
Sr. Carles Sánchez Bonastre, Cap de serveis d’Esports
Sr. Julià Martínez, AMPA Salesians
Sra. Carme Busqueta, Cap Promoció de la Gent Gran
Sra. Montserrat Martínez Soler, Cap servei de Comerç

Comença la sessió a les 19:15 h

La Sra. Josefina Soler, com a regidora del Districte 4 i representant del Pla de Barris la Maurina dona la
benvinguda a tots els assistents al Plenari. Comenta que els programes socioeconomics del Pla s’estan
desenvolupant a un bon ritme així com els projectes d’obres algun dels quals ja estan finalitzats, altres es
troben a la darrera fase i altres es començaran a executar a principi del 2012. S’està fent un gran esforç per
mantenir els compromisos adquirits per part de les administracions implicades (Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Terrassa), en un context de crisi generalitzada. S’estan mantenint els objectius inicials i els
recursos personals. Malgrat tot el Pla de Barris te limitacions a l’hora de donar resposta a algunes dificultats
del barri, com la taxa d’atur que es manté elevada en el conjunt de ciutat, el sector de comerç també afectat
per la crisi i es en aquests context que afecta a moltes famílies del barri i de la nostra ciutat.
S’ha fet una bona gestió pressupostaria, cosa que permetrà prorrogar el Pla de Barris al 2013, sense que
això suposi endarreriments en l’execució de les obres. Proposa a tots els assistents al Plenari fer una
sessió de treball el primer trimestre del 2012 amb totes les entitats del barri, associacions i tècnics per veure
les mancances que….
Pren la paraula el Sr. Eduardo Sebastián , director del Pla de Barris. Dona també la benvinguda a tots els
assistents i comenta el desenvolupament dels programes del Pla.
Pel que fa respecte als programes d’obres a partir de febrer d’aquest any s’han començat a executar i es
continuaran de manera ininterrompuda fins la seva finalització. Les obres dons s’estan executant a bon ritme
gràcies també a la bona col·laboració i la comprensió de tots els veïns i veïnes del barri. Es produiran pocs
retards significatius i la previsió és que a principi del 2013 les obres estiguin pràcticament finalitzades.
Parla de les actuacions ja acabades com la millora de la cruïlla de la Plaça Antoni Guiu, la urbanització del
carrer Núria, actuacions que ja s’han iniciat però encara estan executant-se com son la urbanització dels
carrers Dom Bosco, Pare Llaurador i Doctor Salvà. Les obres que estan previstes després d’aquest Nadal
diu, són l’ urbanització de l’entorn dels blocs Vitasa, la Plaça de la Maurina i el nou equipament i la xarxa de
passatges. Aquesta última s’ha deixat pel final ja que cal re-definir-lo ampliant, si es possible, els objectius
que en un inici es van fixar.
Parla del programa d’habitatge, comenta que es van publicar les bases reguladores de la concessió d’ajuts
extraordinaris per a la rehabilitació d’edificis a la Maurina i també un conveni que es va signar entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Terrassa. El programa d’Habitatge del Pla de
Barris està fent el seguiment de 61 comunitats de propietaris i propietàries interessades en iniciar un procés
de rehabilitació del seu edifici. Es va organitzar una jornada on es van poder posar en contacte tècnics,
constructors i comunitats interessades en la rehabilitació. La jornada va tenir una participació de més de
150 persones. Explica que la rehabilitació de l’edifici del carrer Maria Auxiliadora, 173 va ser complicat dons
es va tenir que desallotjar l’edifici, es van determinar els danys i ara comença la rehabilitació d’aquest edifici.
Pren la paraula la Sra. Sonia Arnau, Coordinadora d’àmbit de Cohesió i Promoció Social , dona la
benvinguda als assistents i comenta que el projecte està en fase d’anar aterrant per tant s’ha de pensar en
com veiem el futur del barri per anar pensant en quines accions s’han de consolidar . Diu que en el 2012 es
faran unes jornades participatives precisament per anar consolidant les activitats del Pla, reforçar el treball
en xarxa, generar espais d’intercanvi i de reflexió col·lectiva que ajuden a coordinar (entitats , professionals i
veïns i veïnes ) perquè treballin conjuntament pel barri com la Taula Tècnica de Joves, la Taula de
Convivència a l’espai públic, la Taula d’Alfabetització i aprenentatge lingüístic i el Consell d’Infants i Joves.
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L’organisme més important que es vol recuperar, és la Taula Transversal que ja era a la Maurina. Des del
Pla de Barris s’engeguen diferents iniciatives per tal de fomentar la relació intergeneracional i intercultural tal
com els Grups de treball sobre convivència, dinamització de l’espai públic i el projecte de Patis Oberts on
l’escola Roc Alabern obre el pati al públic perquè els veïns i veïnes puguin fer-ne us fora de l’horari escolar.
Explica com tots els programes del Pla han incorporat la perspectiva de gènere en el seu treball diari amb
l’assessorament de la Regidoria de Polítiques de Gènere.
Aquest any els programes del Pla de Barris, en col·laboració amb diverses entitats de la Maurina, impulsen
diverses activitats per celebrar les festes del Nadal amb tots els veïns i veïnes, tal com el guarniment de la
xemeneia de la Bòbila Almirall, que es decorarà amb targetes de Nadal que s’han repartit per tot el barri i
han estat emplenades pels veïns i veïnes del barri i es penjaran a sobre d’una tela que folrarà la base de la
xemeneia. També es farà el Quinto de Nadal i la cantada de nadales a càrrec de la coral Rossinyol.
La festa del Solstici d’Hivern a la plaça de la Maurina, amb l’objectiu d’acomiadar aquest indret emblemàtic
del nostre barri s’ha organitzat una festa en el que es celebrarà el canvi d’estació. Es farà el dia 23 de
desembre per la tarda. Prèviament s’han distribuït targetes en que s’hi pot escriure o dibuixar un desig pel
nou any i es farà un video-projecció “Records de la plaça, desitjos de futur” de Laura Tresserras.
Pren la paraula la Sra. Agnès Petit Coordinadora d’àmbit de Participació Ciutadana i Convivència .És molt
important comenta fomentar, com fins ara, la trobada i la coordinació entre les entitats del territori, continuar
recollint les propostes del veïns i veïnes del barri i també de les entitats i donar-los suport i forma. És
important continuar implicant les entitats en les accions de promoció i cohesió social que es duen al barri:
circ, cultura popular, festes…
Destacar la proposta didàctica i de creació d’Una Taula d’Infants i Joves de la Maurina. Es tracta d’una
iniciativa impulsada pel Pla de Barris en col·laboració amb el Patronat Municipal d’Educació i coordinada pel
pedagog Antoni Santisteban. Aquesta taula d’infants i joves te com a objectiu escollir quins jocs infantils i
elements esportius s’instal·laran a la Plaça de la Maurina i la Plaça de l’Olivera.
S’ha donat suport, presencia i recolzament a l’Associació de veïns i veïnes en la Festa Major 2011,
l’Associació Cultural la Maurina ha participat en la segona sessió de l’activitat Que cuinem Avui ?, el dia 14
de juliol es va celebrar la tercera sessió del Comitè d’Avaluació i Seguiment (CAS), integrat per
representants de la Generalitat de Catalunya, representants de l’Ajuntament de Terrassa i representants de
les associacions i entitats veïnals de la Maurina.
S’han fet sessions informatives i participatives de les actuacions urbanístiques del Pla de Barris i difusió de
cursos adreçats a les entitats per formar-les en la millora de la gestió, en com presentar els seus projectes
etc.
Fa referència al programa de Cultura del Pla amb l’objectiu de treballar diferents projectes culturals i
activitats culturals amb els veïns/veïnes del barri. S’ha de fomentar la continuïtat del Festival de Circ a
Terrassa un cop s’acabi el Pla de Barris, enguany més de 7000 participants han gaudit dels espectacles
oferts per companyies d’arreu de Catalunya. S’han dut accions diverses com donar recolzament a la Colla
de Diables la Maurina, s’han establert coordinacions estretes entre l’escola Roc Alabern i AV la Maurina
entre d’altres.
El programa de Gent Gran ha realitzat diferents accions destinades a la gent major de 65 anys del barri. Cal
destacar l’acció setmanal Fem un cafè ? que es desenvolupa al Casal de la Gent Gran i al Centre Cívic
Maria Aurèlia Capmany. Des de l’acció del taller de Mandales va sorgir la proposta d’una pintada d’una
Mandala Gegant, en aquest cas joves i gent gran van pintar una gran mandala a la façana de la Biblioteca.
Es va comptar amb la col·laboració d’un tallerista de mandales , un pintor de graffittis i 20 participants.
Destacar també l’acció de Passegem pels voltants de Terrassa, cursos d’informàtica per a persones grans,
sortides culturals i Coneguem Terrassa en autobús, activitat que consisteix en una “guia turística i cultural”
de cadascuna de les línies d’autobús , fent enfassi en ela barris de la ciutat , el seu nomenclàtor, la seva
història, monuments etc.
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Pel que fa al programa de Polítiques de Gènere, es dona atenció directa a les dones del barri des del Punt
Dona, alhora que es promouen els seus drets, es dinamitza la seva participació i s’integren polítiques de
gènere al barri. Des del programa s’han realitzat diversos tallers, així com l’activitat d’aprenentatge de la
llengua per a dones immigrades. S’ha dut a terme activitats conjuntes amb d’altres programes com el suport
a l’activitat esportiva per a dones (bàsquet), participació en els diferents grups de participació ciutadana etc.
Diu que la idea és de tornar a trobar-nos tots per fer una sessió amb l’objectiu de determinar i decidir que és
el que ha de continuar incidint en el barri i com.
Pren de nou la paraula del Sr. Eduard Sebastián explica que el Pla de Barris s’ha acollit de nou a la última
convocatòria de Treball als Barris. És la tercera convocatòria a la que ens acollim i abans de que finalitzi el
2011 sabrem quines contractacions podem fer. El personal serà bàsicament del barri de la Maurina i el que
s’ha demanat són 8 peons, 4 paletes , 18 persones de neteja i 6 tècnics. S’ha de tenir en compte que les
empreses posen el personal i que per llei cada empresa pot contractar la persona que vulgui. La duració
dels contractes és de 6 mesos i han d’estar aturats per acollir-se a la convocatòria.
Pel que fa a la justificació econòmica explica que cada sis mesos s’ha de justificar al cèntim la despesa feta i
que les justificacions són totalment transparents. Són xifres de caràcter general i es van equilibrant respecte
al tema de la despesa justificada i el nivell d’execució. Hi ha més despesa compromesa que el total del
pressupost. Es procura no gastar allò que no es necessita, cosa que pot permetre que al 2013 continuïn
molts programes socials gràcies aquest equilibri.
S’aprova l’acta de la sessió anterior i la Sra. Josefina Soler obre el torn de paraules.
Pren la paraula el Sr. Salvador Torres de Dismifisics, no s’ha tingut en compte diu quan s’han fet les obres el
tema de la mobilitat amb gent amb dificultats, es va parlar en el seu moment diu de colocar planxes de ferro
per poder accedir millor i per donar més seguretat.
El Sr. Eduard Sebastián respon , vosaltres sou el que més us adoneu dels problemes que hi ha amb
l’accessibilitat. Si s’ha tingut en compte alhora de fer les obres les demandes que ens han fet arribar els
veïns i veïnes del barri i s’han implantat les mesures adequades, però hem fallat en mobilitat reduïda.
El Sr. Salvador Torres contesta que no solament és en mobilitat reduïda , sinó que també afecta a gent
gran, mares i pares amb cotxets…
La Sra. Josefina Soler, comenta que no deixa el tema tancat, que es mirarà i llavors es farà una reunió per
prendre les decisions adients.
Pren la paraula el Sr. Apolo Giménez comentant que hi ha molts problemes als pisos del carrer Sardenya,
tant en l’espai públic com en la dificultat que tenen els cotxes per entra-hi. Comenta que en el seu moment
l’Ajuntament de Terrassa va declarar d’us privat……
Pren la paraula el Sr., José Plaza de C.F. Maurina, pregunta pel mur del carrer Dom Bosco, perquè no es
pot baixar pel carrer Calderón de la Barca, diu que la vorera és molt gran i hi ha papereres a les cantonades
de les voreres. Diu també si està previst posar pivots al carrer Núria per entrar ja que la gent o puja a les
voreres amb el cotxe i arrenca els arbres ets, no faria falta els caps de setmana ja que hi ha molt menys
moviment i els comerços estan tancats.
El Sr. Eduard Sebastián contesta a les seves preguntes dient explicant que el mur del carrer Dom Bosco no
es toca, es manté la rampa i es mantenen les escales. El mur permet fer una vorera generosa. D’altre banda
respecta al carrer Calderón de la Barca hi ha onze combinacions de mobilitat pels cotxes, es tracta d’una
zona conflictiva i perillosa. Les obres que el Pla de Barris ha realitzat a la Maurina ha de modificar els hàbits
d’anar en cotxe, mai els hàbits dels vianants. S’ha guanyat molta seguretat de cara al vianant i per tant
evitar possibles accidents.
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La Sra. Josefina Soler diu que es tracta d’un canvi de costums i que això passa en tota la ciutat.
Continua el Sr. Eduard Sebastián dient que ara s’està posant el mobiliari, s’ha començat per l’arbrat .
El Sr. Emili Cirera com a representant del Grup Municipal ICV-EUIA, diu que te la percepció que amb la crisi
actual no hi ha perspectiva de continuïtat. Que la convivència és d’un fràgil equilibri ara més que mai i que
de portes endins les famílies pateixen i es necessari continuar amb els programes socials que han generat
uns mecanismes i un teixit social fort. És un moment difícil diu, les obres són molt importants però més ho
és el tema social.
La Sra. Josefina Soler diu que fent una mirada de futur, l’objectiu és no deixar un valor afegit que Pla de
Barris la Maurina ha fet creant un fort teixit social, per tant s’hauria de poder tenir continuïtat.
No serà fàcil però s’ha d’anar treballant perquè això tingui continuïtat, no te cap sentit fer el contrari.
Dona les gràcies a tothom per la seva assistència i dona per finalitzada la sessió.
Acaba la sessió a les 21:45 h.
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