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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 2 

 
 
Núm.:  4/21 
Caràcter:  ORDINARI 
Data:  16 de desembre de 2021 
Horari:  De 19 a 21 h 
Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig 
 
 
Hi assisteixen:   
Núria Marín Garcia  Presidenta  
Maribel Gregorio 
Encarnación Representant Grup municipal ERC-MES 

Carles Lázaro Hernando Representant Grup municipal PSC 

Francesc Sañé Guix Representant Grup municipal Junts per Terrassa 

Maria Pilar Álvarez Sánchez Representant Grup municipal Tot per Terrassa 

Antonio Cazorla López Representant AV Montserrat 
Eunice Muniesa Vers Representant AS d'entitats de dones 

Jordi Trujillo Agulló Representant AS d’entitats socials 
Xavier Gómez Vidal Representant AS d'entitats de lleure 

Adrià González Representant Associació de comerciants 

Membres excusats:   
Loida Panadés Rubio Representant AV Ca n’Anglada 

Josep Ruiz Rodríguez Representant AS d’entitats de gent gran 
Hatim Mezouar AS d'entitats de ciutadania i drets civils 

Fernando Viedma Moya Representant AS d’entitats de gent gran 

Ruth Hibernón Martín Representant AV Torre-Sana 

Maite Boza Fernández Representant AV Vilardell 16 de Septiembre 

Patricia Reche Martínez Representant AS d'entitats de lleure 

Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants 

Maite Boza Fernández Representant AV Vilardell 16 de  Septiembre 

Patricia Reche Martínez Representant AS d'entitats de lleure 

Raquel Pérez Redondo Representant Associació de comerciants 
Excusada com a 
proposant:   
Sandra Mars  
Assisteixen com a públic   
Marta Rosell Cadafalch Acció Contra la Fam 

Pablo Palmer  Acció contra la Fam 

Pedro Peña Per la Millora de Ca N'Anglada 

Miquel Gordillo Ciutadania 

Acta aprovada a la sessió 1/2022 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Núria Marín 

Garcia en data 31 de març de 2022 
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Membres absents:   
Mª Dolores Martínez Faura Representant AS d'entitats sociosanitàries 

Noemí Fernández Outumuro Veïna sector Montserrat 
Tania Herrera Vargas Representant Grup municipal Ciutadans de Terrassa 

Alfonsa Redondo Asensio Representant AV Per la Millora de Ca N'Anglada 

Hamid Azaroual El Bachini Representant AS d’entitats socials 

Abundio Lozano Román Representant AS d'entitats juvenils 

Francisco Manchado Saban Representant AS d’entitats esportives 

Juan Trujillo Zamora Representant AS d’entitats esportives 
Marc Moreno Monjón Representant Comunitat educativa primària 

També hi assisteixen:   

Ona Martínez Viñas Regidora de Qualitat Democràtica 
Cristina Álvarez Guerrero Responsable tècnics/ques coordinadors/es de districte 

Immaculada Muñoz Egea Cap del Servei de Qualitat Democràtica 

Manuel García Aragón Tècnic de Gestió 

Marc ( INDIC)  
Sergi Caravaca Torezano Responsable de Centres Cívics 

Roser Ortega Aldea Secretària 

 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del dia 14 d'octubre de 2021 
2. Presentació de les propostes al districte del procés participatiu "Amb tu, 

Millorem la vida del barri. Per una ciutat saludable" 
3. Informacions de Presidència 
4. Precs i preguntes 
5. Consultes de la ciutadania 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l'acta del Consell Municipal del di a 14 d'octubre de 2021  
 
Obre la sessió el Presidenta del Consell Sra. Núria Marín, dona les gràcies a tots i 
totes per assistir al Consell Municipal del Districte 2. Pregunta si hi ha alguna esmena 
a fer a l’acta de l’ anterior reunió del Consell Municipal de Districte. Com no n’hi ha 
cap, s’aprova  l’acta. 
 
 
2. Presentació de les propostes al districte del pr océs participatiu "Amb tu, 
millorem la vida del barri. Per una ciutat saludabl e".  
 
Es segueix amb el segon punt de l’ordre del dia, la presentació de les propostes del 
Procés participatiu “Amb tu, millorem la vida dels barris” . S’explica que ja hem 
passat dues fases, la primera de presentació de propostes per part de la ciutadania i la 
segona, la de la seva revisió a nivell tècnic. Ara és el moment de donar-les a conèixer 
i, a través de dinàmiques, començar-les a treballar i prioritzar.  
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Dinàmica 1: “ Per a mi, un barri saludable és...”  
 
Per activar la participació, l’equip de coordinació inicia una dinàmica al voltant del 
concepte de barri o ciutat saludable. Per això a l’entrada s’han repartit unes butlletes 
per anotar-hi idees clau que ajudaran a contextualitzar i facilitar l’activitat, alhora que 
serviran per recollir informació rellevant per a la fase de construcció col·lectiva.  
 
Es demana als consellers i conselleres que escriguin què per cadascú és un barri i/ o 
una ciutat saludable. 
 
Tot seguit s'inicia una ronda de paraules perquè tothom pugui llegir i/o explicar el que 
ha escrit . Aquestes definicions  escrites a les butlletes lliurades  es van penjant a un 
paperògraf  per  facilitar la seva posada en comú.  
 
Contingut de les butlletes:  
 
Espai per gent gran , zona tranquil·la. Arbres, poc soroll, barreres de so. 
 
Que es pugui viure amb tranquil·litat i educació. Que sigui agradable viure. 
 
Una ciutat on les persones se sentin lliures a l’espai públic i amb drets respecte a la 
diversitat cultural, sexe, religió... 
 
Un barri on tothom hi pugui viure bé, amb qualitat de vida: tots els drets garantits, 
tingui l’edat que tingui, el gènere, origen... 
 
Menys trànsit als carrers i menys contaminació. Millor gestió de la recollida de residus. 
Serveis sanitaris sense llistes d’espera. Sanitàriament eficient. 
 
"Sin contaminación ambiental, ni acústica, con zonas verdes. Una ciudad con zonas 
para las personas y transporte público ecológico". 
 
Que contingui zones verdes. Que contingui zones comunes que afavoreixin la 
interacció entre els veïns/es. Que promogui el comerç de proximitat i lluita contra el 
maltractament alimentari. 
 
La que cuida i respecta a la persones que hi viuen, en tota la seva dimensió. 
 
"Un lugar donde se pueda vivir con salud y buena armonía entre todos los vecinos.Una 
unidad desde la cual afrontar y resolver algunos de los problemas de eficacia y 
sostenibilidad ambiental que hoy en dia tienen planteados la mayor parte de los 
ciudades del palneta con un alcance desde arquitectura y urbanismo". 
 
Aquell  barri o ciutat  que constitueix entorns i espais que promouen el benestar dels 
seus habitants. 
 
"Es donde se priozan las personas, donde el civismo sea palpable, lo tengamos y 
cuidemos entre todas y donde hayan zonas verdes". 
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Un barri verd. Relacions amables i solidàries. 
 
A continuació, la Sra. Ortega explica que totes les propostes estan disponibles a la 
"Plataforma Participa a Terrassa"  i enumera  i explica les propostes presentades del 
Districte 2, tant les acceptades com  les rebutjades. 
 
Propostes acceptades:  
 
1.- ALUMBRADO Y SUCIEDAD EN LA AVDA. BARCELONA  
(JORDI) 
 
Proposta:  " Mejorar el alumbrado de la Avenida de Barcelona, simplemente podando 
los árboles que no se han podado nunca. Estos árboles están llenos de ramas y hojas, 
absorben toda la luz de las farolas, proyectando la sombra en el suelo".  
 
Conclusió: "  la avenida está muy, demasiado oscura. Recuerden, poden los árboles y 
también dejarán de ser nidos de cotorras y palomas que ensucian la propia avenida y 
los bancos que luego tenemos que utilizar para sentarnos. Además, se deberían 
controlar a las personas  no cívicas que se dedican a beber en grupo en algunas 
zonas de la propia avenida y luego utilizan los contenedores y las escaleras del 
parking como urinarios. Verán que pido cosas de solución muy sencilla". 
 
2.- BOTIGUES AL CARRER AVDA BARCELONA  
(SANDRA)  
 
Proposta:   A l'Avinguda Barcelona es podria fer un "fora stocks" com es fa al centre 
amb les botigues de Ca N'Anglada i les escoles, crec que amb l'espai que hi ha es 
poden fer moltes més activitats comercials de les que hi ha ara. 
 
3.-CICLE DE TALLERS SOBRE ALIMENTACIÓ SALUDABLE PER  A PERSONES A 
L'ATUR A TORRE-SANA.  (FUNDACIÓ ACCIÓ CONTRA LA FAM ) 
 
Proposta:  
La crisi derivada de la covid-19 ha provocat que moltes famílies hagin de demanar 
ajuda per cobrir la seva alimentació bàsica. L’impacte és especialment rellevant en les 
famílies amb fills/es menors d’edat, on l’alimentació és un element fonamental pel seu 
desenvolupament. Per les famílies amb menys recursos, pot ser més econòmic i 
senzill basar la seva dieta en aliments de baixa qualitat. Des d’Acció contra la Fam, 
fem una proposta de tallers d’alimentació saludable per a persones a l’atur basada en 
les següents hipòtesis de partida:  
 
- Les persones desocupades corren un major risc de patir problemes de salut física i 
mental. 
- Empoderar les persones participants perquè prenguin el control sobre les autocures, 
a través de la millora de l'alimentació i el nivell d'activitat física, i per tant, en la millora 
de la motivació, l'autoestima i l'autoconfiança. 
 - Les empreses valoren que les persones que hi treballen tinguin un estil de vida 
saludable ja que d'aquesta manera redueixen l'absentisme per malalties cròniques, 
entre altres beneficis. És per tot això, que els objectius del cicle de tallers seran els 
següents:  
 
- Oferir eines i tècniques d’alimentació saludable a les persones a l’atur del barri.  
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- Millorar la seva percepció de salut física i mental en relació a la seva alimentació Per 
tant, la nostra proposta es la realització de 5 tallers de dues hores de durada on hi 
pugui participar qualsevol persona del barri de Torre-Sana que es trobi a l’atur. 
 
Taller 1: Conceptes bàsics sobre nutrients i grups d’aliments que els contenen. 
Taller 2: Freqüències de consum recomanades.  
Taller 3:Importància de la hidratació i l’activitat física.  
Taller 4: Interpretació d’etiquetes nutricionals en productes processats.  
Taller 5: Desmuntar mites/falsedats àmpliament estesos. 
 
4.- TALLERES DE FORMACIÓN Y ENCUESTAS PARA JÓVENES EN PARO DEL 
BARRIO. (ÚRSULA)  
 
Proposta:  "Que el Ayuntamiento haga cursos y también una encuesta a los jóvenes 
del barrio que estén en paro para que aprendan a organizar cooperativas o actividades 
sociales con las que puedan labrarse un futuro".  
 
5.- MÁS CIVISMO ES MEJOR BARRIO: CAMPAÑA REALIZADA POR VECINOS/AS 
DEL PROPIO BARRIO (ÚRSULA)  
 
Proposta:  "Campaña hecha con personas del barrio para hacer entender que con 
civismo de todos el barrio gana. Todo el mundo puede aportar por que depende de 
todos que las calles estén limpias y que los jardines estén bien o que cada uno recoja 
su caca de perro. Que la gente participe en la campaña para que la hagan una cosa 
suya". 
 
6.-RÀDIO BABEL: INTEGRACIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS D' ORIGEN MIGRANT 
A TRAVÉS DE LA RÀDIO. (CARLES CUNILL)  
 
Proposta:  Ràdio Babel és una proposta que té per objectiu visibilitzar els col·lectius 
més exclosos de la societat, concretament els formats per persones migrants o 
d’origen migrant, i poder donar-los veu utilitzant la ràdio com a metodologia per 
treballar la interculturalitat i com a eina per a sensibilitzar la població. El projecte 
consisteix en la creació de podcasts quinzenals amb contingut intercultural, que 
comptaran amb la participació de joves voluntaris locals i amb la participació dels 
diversos col·lectius migrants. El projecte permetrà donar veu i oportunitats de 
participació a un col·lectiu infrarepresentat en la societat i té l’objectiu de promoure 
valors de diversitat, integració i convivència, treballant conjuntament amb aquest 
col·lectiu per a promoure l’entesa mútua i l’erradicació de la radicalització social. 
 
7.-EVENTO DEPORTIVO PARA FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE . ((NOEMÍ) 
 
Proposta : " Soy farmacéutica en la Farmacia Montse Batlle Tuset. Nos gustaría 
montar un evento deportivo para fomentar el ejercicio en el barrio, ya que vemos de 
primera mano que sobretodo después del confinamiento por el covid se ha vuelto un 
barrio muy sedentario y nos gustaría que todo el mundo y en especial la gente mayor 
recupere el hábito de la actividad física". 
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8.-CHARLAS VIDA ACTIVA Y SALUDABLE. (NOEMÍ)  
 
Proposta:  "Soy farmacéutica en la farmacia Montse Batlle Tuset y nos gustaría 
realizar charlas que sirvan a la población para fomentar la vida activa y saludable en 
todos sus aspectos. Charlas sobre salud, alimentación saludable, vida activa y 
ejercicio, salud sexual, etc. Para ello necesitaríamos un sitio para realizarlas y que nos 
ayudasen a la difusión. En Sabadell las realizábamos junto al CAP que teníamos más 
cercano pero nosotros no contamos con la ayuda de nuestro CAP". 
 
 
9.-TALLER COMIDA SALUDABLE.(NOEMÍ)  
 
Proposta : "Soy farmacéutica en la farmacia Montse Batlle Tuset y nos gustaría 
realizar un taller de cocina saludable para educar a la población del barrio y fomentar 
lo que es la cocina saludable ya que en nuestro barrio hay mucha prevalencia de 
patologías relacionadas con una alimentación no adecuada. Para ello nos gustaría 
tener un sitio donde realizar el taller y ayuda para conseguir los materiales para el 
taller". 
 
 
10.-PROPOSTES PER AL BARRI DE CA N'ANGLADA. (AHMED)  
 
Proposta: El barri de Ca N'Anglada hi ha molts problemes a solucionar i moltes coses 
a treballar, quan ens posem a analitzar els problemes del barri ens trobem que un dels 
problemes que més destaquen és la situació en la qual es troben molts dels joves i 
adolescents del barri. Jo plantejo en el document que adjunto alguns dels problemes 
que estan relacionats amb els joves i adolescents del barri juntament amb algunes 
propostes que podrien solucionar aquests problemes.  
 
Propostes rebutjades:  
 
1.- FOMENTAR L'ÚS DE LES VIES D'ALTA OCUPACIÓ PER E NTRAR I SORTIR 
DE LA CIUTAT ( MARKUS )  
 
Proposta: Sol·licita reordenar el trànsit a l'Av. Vallès i C-58. 
Proposa carril addicional en aquest tram. 
 
S'explica que es desestima per tractar-se d'una inversió. 
 
A continuació la Sra. Ortega,comenta que s’ha convidat a les persones proposants 
perquè presentin la seva proposta al Consell.  
 
La Sra. Marta Rosell Cadafalch,  explica la seva proposta : "Cicles de tallers sobre 
alimentació saludable per a persones a l'atur a Torre-sana". 

Seguidament, la Sra. Ortega detalla les propostes que no es circumscriuen a cap 
districte concret i que la Comissió de Seguiment del Procés va decidir que es 
treballessin a tots els consells.  
 
En aquest cas, s’explica que el Consell pot aportar idees sobre el seu encaix als barris 
i per això també es treballaran en aquesta sessió.  
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A continuació, detalla la llista de propostes acceptades , sense especificar districte, 
que passen a la següent fase del procés: 
 

1. Sensibilització patinets elèctrics i bicicletes 
2. Més activitats culturals i d’oci 
3. Obrir centres cívics caps de setmana 
4. Vetllar per l’ús del català 
5. Multar el llançament de burilles al carrer 
6. Dinamització del teixit associatiu i veïnal mitjançant la difusió i la comunicació 
7. Integrar i cohesionar la població nouvinguda 

 
Dinàmica 2: reflexionem sobre les propostes  
 
La sessió continua amb una dinàmica de treball en petits grups per conèixer el 
contingut de les propostes, les seves idees de fons, la relació que tenen amb el 
concepte de barri saludable i amb el districte. Es reparteixen fitxes amb les diferents 
propostes de forma aleatòria, perquè  cada grup anoti aspectes importants, idees força 
que serveixin per a la construcció col·lectiva. La persona portaveu de cada grup llegeix 
les idees, reflexions, i/o necessitats que han treballat. 
 
A continuació es detallen: 
 
Propostes de districte: (10 )  
 
1.- Taller comida saludable 
 
Reflexió:  Que els  tallers parteixin de la realitat de les persones/famílies. Mirar si es 
dona aquesta mateixa oferta en altres llocs. Relació directa entre alimentació 
saludable i situació socioeconòmica 
 
2.-Charlas vida activa y saludable 
 
Reflexió : Necessitat d’informació/ coneixement sobre la salut/cost. Millora salut 
pública. 
 
3.-Evento deportivo para fomentar vida saludable 
 
Reflexió:  Sedentarisme / Poca activitat física 
 
4.-Alumbrado y suciedad Avda. Barcelona 
 
Reflexió : " La propuesta es correcta para aumentar la seguridad de la zona y la 
confianza del ciudadano usuario de la via pública, però creemos que sin plantearse 
una inversión no será una solución a largo plazo, siendo la poda sólo una medida a 
corto plazo.". 
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5.-Botigues al carrer Avda. Barcelona 
 
Reflexió :  " Propuesta súper correcta. Une la Avenida que está sin uso ni atractivo. 
Hay que reconocer que la asociación de comerciantes ya lo ha organizado en varias 
ocasiones". 
 
6.-Cicle de tallers sobre alimentació saludable per a persones a l’atur a Torre-sana. 
 
Reflexió : " Propuesta extensiva a toda la ciudadanía. Tener un sueldo no garantiza 
llegar a final de mes". 
 
7.-Ràdio Babel 
 
Reflexió:   Sense comentaris 
 
8.-Propostes per al barri de Ca N’Anglada 
 
Reflexió  No arriba als joves. Manca de recursos. Ja es fan coses. Delinqüència es 
solventa amb més activitats i a nivell d’estudis més suport 
 
9.-Más incivismo es mejor barrio 
 
Reflexió:  "Que el Ayuntamiento lleve a cabo las propuestas que se le han hecho 
llegar. Por ejemplo cámaras delante contenedores. Ciudadania más pedagogia". 
 
 
10.-Talleres formación y encuestas para jóvenes en paro del barrio 
 
Reflexió:  Hi ha manca de compromís dels joves i no arriben a acabar l’ofici. Ens 
sembla bona mesura fer enquestes. Pensem que FOMENT pot ser l’eina adequada 
per abordar aquesta proposta. 
 
 
Propostes de ciutat: ( 7 )  
 
1.-Sensibilització patinets elèctrics i bicicletes: 
 
Reflexió : Difusió de la normativa aprovada al ple i aplicació de dita normativa. 
 
2.-Més activitats culturals i d’oci: 
 
Reflexió: Augmentar l'oferta i major difusió de les activitats que ja es realitzen des de 
les entitats. 
 
3.-Obrir centres cívics caps de setmana: 
 
Reflexió: Bé. Això implica pagar més salaris. També es pot plantejar que vetllin pels 
Centres Cívics persones voluntàries. 
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4.-Vetllar per l’ús del català: 
 
Reflexió:  No entenc la resposta  han dit: brutícia, malbaratament de recursos, 
contaminació. 
 
5.-Multar llançament burilles al carrer: 
 
Reflexió : Abans que multar, cal fer campanyes de sensibilització. 
 
6.-Dinamització de teixit associatiu i veïnal mitjançant la difusió i comunicació 
 
Reflexió:  Manca de comunicació. Desinformació. Manca de repercussió. Poc impacte. 
 
7.-Integrar i cohesionar la població nouvinguda: 
 
Reflexió : Manca informació creiem que ja es fa. Es fa a través de la llengua i creiem 
que és la forma. 
 
 
Es recorda que totes aquestes idees, conjuntament amb les propostes acceptades, 
passen a la sessió de debat i construcció col·lectiva que es farà previsiblement al mes 
de  març de 2022. 
 
Després d'un breu plenari per posar en comú els resultats, es convida als assistents a 
valorar la dinàmica. Es consulta com valorarien la dinàmica presentada només amb 3 
paraules. Hi ha diversitat d'opinions. Valoren la dinàmica amb els següents termes: 
 
Dinàmic, insuficient, via nova, solució absentisme entitats, participació general, 
interessant, entranyable, moltes idees, col·laboratiu, massa dirigit, simplifica idees 
complexes, insuficient, aprenentatge. 
 
 
3. Informacions de Presidència  

VISITA PATGE XIU-XIU:  El Districte 2 rebrà la visita del Patge Xiu-Xiu el 30/12/2021 
de 11 a 13:30 h a la Plaça de Ca N'Anglada. Les entitats del Districte organitzaran una 
xocolatada infantil. 

CAVALCADES DE REIS AL D2: Una organitzada per l'AV de Can Vilardell i l'altre 
organitzada per l'AV de Torre-sana conjuntament amb l'AV de Montserrat. Pendent 
determinar itineraris i horaris. Quan tinguem confirmació us informarem puntualment. 

 
4. Precs i preguntes  
 
El Sr. Sanyé consulta perquè no es fa la sessió del CMD2 tal i com s'havia acordat en 
dijous i a les 18 hores i així donaria temps a fer la dinàmica amb més tranquil·litat. 
 



 
Coordinació Districtes 
 
 

 

 1

El Sr. Jordi Trujillo fa una consulta vers la L2 de subvencions i recorda que dins 
d'aquesta línia de subvenció, resten pendents de fer els tallers infantils que estaven 
programats per al desembre als Esplais de Torre-sana i Ca n’Anglada.  
 
Es comenta que els de Torre-Sana en principi si que es podran fer però,  a Ca 
n’Anglada hi ha diferents grups confinats.  
 
El Sr. Trujillo proposa poder facturar a 31 de desembre les activitats, però poder-les 
dur a terme al mes de gener i/o febrer de l'any següent. 
 
El Sr. Trujillo considera que s’hauria de revisar el sistema ja que considera que no es 
pot presentar un projecte al maig, aprovar-lo a l’octubre i facturar-ho al desembre. 
 
La Sra. Álvarez li dona resposta i diu que hi ha una  llei general de subvencions que 
marca els terminis.  
 
Pren la paraula la Sra. Ona Martínez i diu que tot allò que te pendent l’Ajuntament s’ha 
de tancar a 31 de desembre i que no es pot pagar una cosa que encara no s’hagi fet, 
es fa incís en què és un tema de llei.   
 
 
5. Consultes de la ciutadania  
 
No hi ha consultes de ciutadania. 
 
La presidenta del Districte desitja molt bones festes i recorda que per a  qualsevol 
dubte es poden posar  en contacte amb la coordinadora de districte a través de la 
bústia de la secretaria del CMD2. 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Secretària Presidenta 

  

Roser Ortega Aldea Núria Marín Garcia 

 
 
 
 
 
 
 


