
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA TAULA DEL PROJECTE "FUTUR CA N'ANGLAD A 2030"  
 

Núm.:  3/21 
Data:  29 de setembre de 2021 
Horari:  De 18 h. a 19:35 h. 
Lloc:  Teatre de  l'església de Sant Cristobal (Plaça de Ca n’Anglada s/n) 

 
Hi assisteixen:  
Núria Marín    Presidenta de la Taula 
Pilar Álvarez  Representant del GM TxT 
Carlos Lázaro Representant del GM PSC 
Ona Martínez Representant del GM ERC-MES 
David Aguinaga Representant del GM Cs 
Marta Sánchez Representant del GM Junts  
Andrés Zamora Representant de l’Associació de l’Esponjament   
Mustafà Ben El Fasi Representant de l'Associació Cultural Musulmana 
Josep Rodríguez Representant del Grup Esplai Colònies Ca n'Anglada  
Josep Ruiz Representant de la Gent Gran del Districte 2 
Hatim Mezouar Representant del Col·lectiu Cuidem Ca n’Anglada  
Jordi Trujillo Representant de l’Associació Aturats +50  
Rosa Sanz  Directora d'Àrea 
José Luis Fernández Sot-inspector PM 
Pilar Gutiérrez Gerent de Foment 
Montse Hernández Cap del D2 d’Atenció Primària  
Pedro Rivilla Director BD2  
Xavier Falgar Tècnic d’Esports  
Annabel Sesma Dinamitzadora Comunitària  
Roser Ortega Coordinadora D2 
Joan Jiménez Secretari Taula 

 
 
 
Ordre del dia  
 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta  2/21 de 17 de maig de 2021  
2. Seguiment de l'estat dels projectes 
3. Precs i preguntes.  

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Obre la sessió la Sra. Núria Marín.  
 
La Sra. Núria Marín informa sobre la gravació de la sessió per tal de fer l'acta de la 
mateixa a posterior. Un cop aprovada l'acta la gravació serà eliminada. 
 
La Sra. Núria Marín informa que s'ha rebut una carta de l'AVV Ca n'Anglada en la qual 
denuncien aspectes del funcionament de la mateixa i manifesten la seva voluntat de 



no assistir a la sessió com a mesura de protesta. La Sra. Núria Marín llegeix 
íntegrament la carta als membres assistents de la Taula.  
 
 
Primer punt de l’ordre del dia: Aprovació, si s’escau, de l'acta  2/21 de 17 de maig de 
2021  
 
S’aprova l’acta de la sessió 2/21 de data 17 de maig de 2021.  
 
 
Segon punt de l’ordre del dia: Seguiment de l'estat dels projectes 
 
Comencen les intervencions per part del personal tècnic municipal sobre l'estat dels 
diferents projectes.  
 
Projecte "Mercat il·legal": El Sotsinspector, José Luis Fernández, informa que s'estan 
fent actuacions regularment, però no s'ha aconseguit eradicar totalment. S'està 
aconseguint que baixi el nombre de paradistes. Els paradistes canvien d'ubicació quan 
veuen la pressió policial. S'estan fent multituds d'intervencions en la zona. Tot i això hi 
ha moments que no podem mantenir la presència per un tema d'efectius.  
 
Projecte "Centraleta de la Policia Municipal": Rosa Sanz, informa que hi ha un 
pressupost de 380.000 euros els quals s'està treballant per tal que constin en els 
pressupostos de 2022. De moment, i com a mesura de transició fins que es pugui 
solucionar el problema, és contractar dues persones més que fan un reforç horari de 
tardes fins a les nits que és on més problemes n'hi ha. Aquest reforç es va implantar al 
mes de juny i seguirà fins a solucionar el problema.  
 
Projecte "Dinamització del poliesportiu" i "Esplai al carrer": El Sr. Josep Rodríguez 
informa que tal com estava muntat el tema de la dinamització amb el tema de la 
subvenció, aquest es va acabar al mes de juny. S'està actuant en diferents places del 
barri. En la Plaça Miguel Hernández, dels 21 infants, hi ha uns 20 infants sense 
recursos i tan sols 1 que fa futbol. En la plaça que hi ha davant del poliesportiu hi ha 
42 infants, d'aquests, 23 sense recursos, 5 participen en el projecte del poliesportiu, 4 
fan futbol i 1 va a l'esplai dels dissabtes. La resta, de moment, no acaben d'assistir 
regularment. S'han detectat conductes de risc i greus. S'ha treballat la cultura popular, 
Minyons, Drac, Esbart Dansaire, etc., També s'han fet activitats de Hip Hop, grafitis, 
etc. No obstant això, de vegades es feien activitats amb tan sols 2 monitors i 
s'apropaven més de cent infants i joves, la qual cosa era inviable i per això s'havia 
d'acotar el nombre d'infants. La subvenció per fer les activitats al poliesportiu és 
insuficient. Per tal de garantir les activitats dels joves al poliesportiu es va decidir obrir 
cada tarda de dimarts a diumenge. Aproximadament 3000 infants han passat aquest 
estiu pel poliesportiu, amb una mitjana de 60 infants per dia, majoritàriament del 
col·lectiu masculí. El tema d'incorporar a les mares a les activitats ens està costant 
més, ja que volen intimitat i aquest poliesportiu no està dissenyat per oferir aquesta 
intimitat.  
 
Projecte "Programa d'activitats escolar a les escoles": Xavier Falgar informa que dins 
del programa del Consell Esportiu es fan activitats esportives per primària i secundària 
i en diferents categories, així com a iniciació esportiva pel professorat. El curs passat 
es va iniciar el bàsquet femení al poliesportiu i a partir del dia 10 d'octubre sabrem el 
nombre d'inscrits i les categories que realitzaran els esports al poliesportiu. La 



programació esportiva començarà el 23 d'octubre. Cal afegir que el poliesportiu de Ca 
n'Anglada és de gestió municipal i treballen dues persones.   
 
Projecte "Àmbit social i cultural": Pere Rivilla informa que s'ha començat la coordinació 
amb el Casal de la Gent Gran i preparen les càpsules formatives per infants que tenen 
problemes en l'àmbit escolar, fent l'acompanyament per aquells infants que ho 
necessiten. Cal dir que hi ha molts nens i nenes que no tenen internet a casa i per això 
s'intenta sonar eines per tal que puguin fer els seus deures amb connexió a internet. A 
partir del mes d'octubre hi haurà un monitor/a que donarà suport a aquests infants des 
de la BD2. Encara es pateix la situació sanitària amb serveis bibliotecaris tancats o 
limitats. A partir de l'any que ve es faran càpsules formatives sobre els problemes que 
el servei detecta entre els infants i adults. Des de la BD2 s'ha portat una càpsula 
formativa col·laborant amb la Fundació Pere Tarrés anomenada "compres i gestió en 
línia", la qual començarà a mitjans de novembre i va adreçada a la gent que vol fer 
compres en línia. Farem sis tallers d'electrònica, dos per infants, dos per joves i dos 
per adults, subvencionats per la Diputació de Barcelona. D'acord amb els recursos 
propis i els recursos externs estem treballant la bretxa digital.   
 
Projecte "Circuits saludables": Joan Jiménez informa que des del servei de Mobilitat 
primer i Comunicació després, s'han treballat dos circuits per fer a peu dirigit 
bàsicament per la gent gran, però obert, evidentment, a totes aquelles persones que 
els vulgui fer. Un circuit és un recorregut que va de Ca n'Anglada al Parc de 
Vallparadís i l'altre va de Ca n'Anglada a l'Anella Verda. Aquest any, els dos circuits es 
treballaran mitjançant les xarxes socials i l'any que ve, si la situació sanitària ho 
permet, es faran cartells per penjar a alguns comerços del barri en format DIN A3 i 
tríptics per les entitats i espais municipals.  
 
Projecte "Casa d'Oficis": Pilar Gutiérrez informa que aquest any s'ha tornat a demanar 
una Casa d'Oficis per rehabilitació d'edificis i instal·lacions esportives per tot el districte 
i el barri de La Maurina. Cal dir que la contractació del personal no serà exclusiva pel 
barri de Ca n'Anglada sinó que serà també del districte 2 i La Maurina. No obstant 
això, la majoria de joves seran de Ca n'Anglada. També es contractaran monitors/es 
esportius/ves, ja que el servei ha vist que les dones no tenen gaire sortides en el tema 
de la rehabilitació d'edificis. Aprofitant que hi ha el projecte d'Esports al Barri, i que hi 
ha molts joves que volen continuar en el món de l'esport, formarem monitors perquè 
obtinguin un títol i després un contracte laboral. La idea és que continuïn estudiant 
aquesta basant o bé s'incorporin al mercat laboral. S'està a l'espera de l'atorgament 
per part de la Generalitat de Catalunya, el qual s'espera per octubre per tal de 
començar al mes de novembre. El servei espera que 16 joves puguin aprofitar-se 
d'aquesta Casa d'Oficis i aconseguir un cop finalitzi incorporar-se al mercat laboral o 
continuar els estudis.  
 
 
Tercer punt de l’ordre del dia:  Precs i preguntes 
 
Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez: pregunta si la centraleta de la policia municipal la 
gestiona una empresa privada, passarà el mateix que amb el servei del 112, que pots 
passar molta estona a l'espera abans que t'atenguin.   
 
Rosa Sanz respon que són dos números diferents, un de la policia i després aquesta 
el filtra depenent de la demanda. No té per què produir llargues esperes en la 
resposta.   
 



Pren la paraula el Sr. Josep Ruiz: Comunica que li agradaria que aquesta Taula fes 
actuacions pel col·lectiu de la gent gran a causa de la situació en la qual es troba. La 
gent gran és un sector nombrós, entre el 15% i el 20%, i amb cada cop més esperança 
de vida. En un futur, els majors de seixanta-cinc anys poden arribar a ser la meitat de 
la població. La gent gran no vol viure més anys, vol viure amb qualitat, dignitat, 
envelliment actiu i sentint-se partícips de la societat. Han tancat oficines bancàries de 
proximitat i no tothom està preparat per fer els tràmits per internet. Els projectes són 
interessants, però no s'està fent res per la gent gran. Al centre, concretament al carrer 
Sant Leopold, s'ha creat una oficina per la gent gran la qual funciona molt bé i tenen 
treballadors amb l'aptitud d'escoltar els problemes de la gent gran. Però una oficina per 
65.000 persones majors de 65 anys que viuen a Terrassa és insuficient. Hi ha gent 
gran que per temes de salut i manca de familiars no poden desplaçar-se al carrer Sant 
Leopold. Proposa, com en altres Taules, la creació al barri d'una oficina d'atenció per la 
gent gran si la majoria de la Taula està d'acord.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín respon que aquest tema ja s'ha tractat en diverses 
Taules. En l'última reunió ja es va donar resposta. La regidora del servei de la Gent 
Gran, Sra. Mònica Polo, té aquest tema a sobre de la taula. En aquesta Taula de Ca 
n'Anglada tenim els projectes actuals. No podem fer projectes sense tenir un 
pressupost darrere. Potser en un futur es poden implementar més projectes depenent 
dels pressupostos.  
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo: Comenta que no sap si està al Consell de Districte 
o a la Taula de Ca n'Anglada. No acabo d'entendre com els impulsors de la Taula, 
l'AVV de Ca n'Anglada, envia una carta dient que no assistiran a la sessió d'aquesta 
Taula, i ningú diu res. Cal tenir un respecte per l'AVV Ca n'Anglada. No obstant això, 
no troba bé que l'AVV demani una reunió amb l'equip de govern per parlar de la Taula 
sense comptar amb la resta d'entitats de la Taula. Comenta que no feia falta la Taula 
de Ca n'Anglada quan hi ha un Consell de Districte per tractar aquests temes. Cal 
plantejar-se el cost econòmic d'aquesta Taula i els beneficis que traurà el barri. Si es 
fan els mateixos projectes que al CMD2 s'estan doblegant esforços i diners. Pregunta 
el perquè necessitem dues Taules, ja que el que s'està fent és duplicar feina i perdent 
efectivitat. Per exemple, al projecte de l'Esplai al carrer, l'any passat el CMD2 ja va 
destinar diners per aquest projecte. No s'han de duplicar accions. Ara mateix, la 
prioritat al barri és la seguretat, per la qual cosa caldria tractar aquest tema. Per 
finalitzar apunta que caldria parlar de la carta que ha dirigit l'AVV als membres de la 
Taula. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín respon que li ha ofert al representant de l'AVV Ca 
n'Anglada, Sr. Carles Marín, la possibilitat de fer una reunió, però vol que hi hagi 
representants polítics, l'alcalde, que ara mateix no està totalment operatiu, el Sr. Isaac 
Albert, la Sra. Lluïsa Melgares i la mateixa Sra. Núria Marín. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo demana que la reunió a la qual fa referència la Sra. 
Núria Marín, es faci a la sessió de la Taula i no únicament amb l'AVV Ca n'Anglada.  
 
Pren la paraula el Sr. Mustapha Ben El Fasi: Comunica la sensació de desbordament 
dels projectes i posa com a exemple el de l'Esplai, el qual amb tants infants necessiten 
més suport, tan econòmic com a escala de professionals. El treball a la BD2 és molt 
valuós, però no s'ha d'esperar més per invertir, ja que futures generacions depenen en 
gran manera d'aquests serveis. Cal buscar alternatives. Les persones joves usuàries 
de la BD2 són persones vulnerables, no tenen els recursos suficients per tenir internet 
a casa. Cal treballar colze a colze entitats i administració. Cal buscar fórmules per 



treballar conjuntament. Cal treballar la intimitat de les dones al poliesportiu, 
principalment les dones magrebines que són les que més limitacions tenen en relació 
amb la seva intimitat. No obstant això, la responsabilitat és de tots nosaltres i no 
només de l'administració. Tots tenen part de responsabilitat. Respecte al tema del 
mercat il·legal, no només és una qüestió policial. Cal buscar alternatives. Cal explorar 
altres experiències en altres llocs i exportar-les al barri. Referent al Consell Esportiu i 
com comunitat musulmana treballem també l'esport i volen participar per sumar. 
Referent a la no assistència de l'AVV Ca n'Anglada en aquesta Taula, cal respectar-la, 
ja que són lliures per decidir allò que considerin convenient, així com demanar reunió 
amb qui considerin, per la qual cosa respecte total.  
 
Pren la paraula el Sr. Josep Rodríguez: La Diputació ha destinat més 174.900 € al 
barri de Ca n'Anglada. Pregunta si ja se sap a què es destinaran aquests diners i si 
una part aniran a la Taula. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín respon que no aniran part d'aquests diners a la 
Taula i que les accions estan molt acotades per la diputació per fer actuacions amb els 
joves del carrer. Tot just s'han atorgat ara els diners i encara no sabem la destinació.  
 
Roser Ortega informa que aquests diners és per la formació i promoció social. Es va 
presentar un projecte des de Serveis Socials amb altres municipis i es va aprovar el 14 
de setembre. Bàsicament el projecte està basat en la intervenció al carrer amb els 
joves. El projecte tindrà una durada de dos anys.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín afegeix que la idea és treballar amb els joves per 
intentar donar sortides als problemes que tenen relacionats amb l'exclusió social.  
 
Pren la paraula el Sr. Josep Rodríguez: l'AVV Ca n'Anglada hauria de venir a donar la 
informació sobre aquest tema, ja que ells treballen molt unilateralment amb 
l'ajuntament. Abans es reunien amb l'Esplai abans de cada Taula, però a partir dels 
Grups de Treball que no van funcionar vam deixar de reunir-se amb nosaltres. Fa sis 
anys que dura la Taula i hi ha projectes de l'AVV que no s'han posat en marxa. Fa sis 
anys i en certes coses tot continua igual. Això ho va començar la Sra. Lluïsa Melgares 
basant-se en un informe de la diputació, però, exceptuant alguns projectes, altres no 
acaben d'avançar.  
 
Joan Jiménez informa que Just ara la Taula farà tres anys i no sis que vam començar. 
Concretament va començar l'últim trimestre de 2018, durant l'anterior legislatura. El 
problema és que això va sortir d'un document aprovat pel Ple Municipal. Nosaltres hem 
de fer les ordres que tenim d'aquell Ple, que és desenvolupar una sèrie de projectes, 
concretament 48, que estan dins del document de la diagnosi. Potser es va començar 
la casa per la teulada, segurament s'hauria d'haver estudiat tècnicament el document i 
després proposa un pla d'acció d'acord amb les entitats amb la realitat dels problemes 
del barri, agafant el bo de la diagnosi. Quan es va aprovar el document de la diagnosi 
aquest incloïa 48 projectes per executar. Per la qual cosa, des d'aquesta Taula només 
podem fer allò que es va aprovar, que és executar els 48 projectes que ja venien 
definits al document de diagnosi. Per la qual cosa nosaltres hem anat desenvolupant 
aquests 48 projectes depenent del tema econòmic.  
 
Pren la paraula la Sr. Josep Rodríguez afegeix que el problema del mercat de la 
misèria dura molts anys i l'AVV té la sensació que no s'està avançant en aquests 
projectes. 
 



Pren la paraula la Sra. Núria Marín afegeix que seria interessant que en la Taula de 
seguiment tots veiessin d'establir sinergies de col·laboració per tal que la Taula sigui 
més activa i no únicament venir aquí a explicar els projectes. Això depèn en gran 
manera dels components de la Taula. Sense deixar de banda les reivindicacions per 
demanar un pressupost propi. Pròximament vindrà l'Isaac Albert a explicar els 
pressupostos. 
 
Pren la paraula la Sra. Pilar Álvarez: Exceptuant tres entitats la resta que ara estem 
aquí també estan representades al Consell Municipal. Sembla que estem duplicant els 
organismes. No seria millor integrar a aquesta Taula al Consell. Tot el que passa a Ca 
n'Anglada també repercuteix a altres barris del districte. Caldria plantejar-se la inclusió 
de la Taula al Consell Municipal.  
 
Pren la paraula el Sr. Andrés Zamora: manifest que per temes de salut únicament va 
assistir a la primera reunió de la Taula, però que ja en aquella reunió va escoltar el 
mateix discurs al Sr. Josep Rodríguez. Manifesta que podríem tornar a repartir el 
document de la diagnosi, ja que considera que hi ha persones que no s'ho han llegit. 
Manifesta que ell va participar en el procés del document. El document parla de la 
segregació, de l'atur, de la gent gran, dels joves que ni estudien ni treballen. L'AVV va 
ser la impulsora del projecte lluitant a tots els plens municipals fins que es va aprovar. 
L'AVV va lluitar molt per aquest projecte. Però en aquests moments això és una 
duplicitat del CMD2. Almenys al CMD2 hi ha diners encara que poc, però a la Taula no 
n'hi ha. Tots els projectes que s'estan fent venen a través del consell, de Foment o del 
SOC. Cap projecte es fa a través del projecte Ca n'Anglada 2030. Cal plantejar-se si 
cal un projecte 2030. Sí que cal. A l'esponjament de la zona nord li queda molt poc per 
finalitzar. Ara han quedat espais que són pitjors que el que hi havia abans. Molt ciment 
i molta delinqüència. No es parla ni el català ni el castellà, cal un programa d'integració 
lingüística. Tenim molta gent gran al barri, però també tenim la bretxa digital. Només hi 
ha gent que es mou per la subvenció. No veig la solidaritat ni el voluntariat. L'Oficina 
que es va inaugurar per la gent gran ja existia. Hi ha pressupost per fer festes per la 
gent gran però no per ajudar a aquest col·lectiu. Tenim la masia de Ca n'Anglada que 
no s'utilitza per res, mentre els avis d'aquella zona no tenen un espai on anar. El 
poliesportiu estava tancat fins que ho vam denunciar per Facebook. El promotor de la 
Taula ha enviat una carta a la presidenta dient que no venen i això és per pensar, els 
quals tenen tot el suport. Si no hi ha pressupost, no es pot tirar el projecte endavant.   
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín per respondre que l'AVV va demanar tots els 
costos de tots els projectes i se'ls hi va donar, tot i que potser és insuficient.  
 
Pren la paraula el Sr. Andrés Zamora afegeix que Terrassa encara no disposa de cap 
estudi que quantifiqui el fibrociment que tenen els blocs en les teulades quan altres 
municipis ja tenen l'estudi des de fa temps. Per llei s'ha de tenir aquest estudi i actuar 
en conseqüència. En Ciutat Badia ja estant treien el fibrociment i a Sabadell 
començaran aviat. Cal treballar el tema de les antenes, a la comunitat del Sr. Zamora 
no n'hi ha, ja que van posar una col·lectiva a la teulada.  
 
Pren la paraula el Sr. Carles Lázaro: Hi ha un problema de concepte, la Taula constava 
d'una metodologia participativa, una participació entre l'administració i les entitats. 
Aquesta metodologia es basava en un diagnòstic, uns objectius d'acord amb el 
diagnòstic i unes propostes a mitjà i llarg termini i també amb les propostes que van 
aportar les entitats. Tot això justifica aquesta Taula. Hi havia un seguiment i es 
consensua un pressupost. Tal com està ara la Taula sembla més una sèrie d'entitats 
que fan projectes i rendeixen comptes amb l'administració. S'agraeix que les entitats 



expliquin les dificultats que tenen per fer els projectes. No obstant això no és el que 
s'havia establert en el projecte Futur Ca n'Anglada 2030. Al final s'acaba discutint si 
això és com un CMD2, o dels pressupostos. Si no seguim allò per al que es va fer la 
Taula, el millor és integrar-la dins del CMD2 o fer una subcomissió del CMD2 per Ca 
n'Anglada. La gent té al seu imaginari aquell document on posava una sèrie de 
projectes a deu anys i amb uns problemes diagnosticats i camins per solucionar-los.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín: El camí que s'ha de fer ho hem de fer entre tots. 
Tenim un document de diagnosi amb uns projectes. Mirem que correspon a cada àrea i 
si aquesta ho pot assumir. Actualment s'estan fent els projectes que aquí es fan el 
seguiment que són els que econòmicament són assumits pel servei.  
 
Joan Jiménez informa que, excepte els tres projectes proposats per l'AVV Ca 
n'Anglada, la resta estan dins del pla d'acció del document de la diagnosi de Ca 
n'Anglada. Tal com els serveis poden executar-los econòmicament, anem traïen els 
projectes del pla d'acció i els posem en aquesta Taula pel seu seguiment. Els tres 
projectes que va proposar l'AVV, tot i que no hi són dins del pla d'acció, la Taula va 
decidir que es fessin. També hi ha altres que fa l'Ajuntament com el tema de la neteja 
de punts crítics, es fan a tota la ciutat i evidentment també a Ca n'Anglada, coincidint 
aquesta actuació amb un dels projectes del pla d'acció.  
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Trujillo: Hi ha una llei de propietat horitzontal que diu 
clarament que està permès i que no ho està en les façanes dels edificis. Per la qual 
cosa l'Ajuntament ha de comunicar a les comunitats que incompleixen les lleis i 
normatives que les han de treure o col·locar una comunitària, donant un termini 
d'execució. Les antenes s'ha retirat en moltes ciutats i Terrassa és la tercera ciutat més 
de gran de Catalunya. S'ha d'aplicar la llei. En el tema del mercat il·legal, cal aplicar la 
llei. Pregunta si al mercat es venen productes robats. En el cas de vendre productes 
robats cal desmantellar el mercat automàticament. Si la Policia no té mitjans, caldrà 
buscar-los per tal de complir amb la legalitat. Els mitjans els ha de buscar 
l'administració per tal que la policia actuï amb diligència i seguretat. No volem que un 
policia sigui ferit per no tenir els mitjans adients de protecció. Les entitats es van 
coordinar i van repartir més de 40.000 mascaretes durant la pandèmia per què 
l'Ajuntament va ser incapaç de fer-ho. Si l'Esplai es veu desbordat, caldria que 
demanés ajut a altres entitats.  
 
El Sotsinspector, José Luis Fernández, informa: El projecte del mercat il·legal no és un 
tema únicament de la policia municipal. Hi ha persones que no tenen mitjans o 
persones que el sistema de mercats és part de la seva vida, i en aquests casos policia 
no pot fer res. Pel que fa a objectes robats, es pot intuir que algun objecte pot ser de 
procedència il·lícita, però això s'ha de demostrar. Normalment el que tenen son 
objectes recollits dels contenidors. Els objectes robats s'acostumen a vendre en punts 
més amagats i no en mercats. Dir que al mercat il·legal es venen objectes robats és 
molt dir. Per exemple, quan la policia requisa mòbils al mercat, els revisen i acostumen 
a ser molt antics recollits dels contenidors. Sí que tenim algun identificat per què 
podem intuir que té objectes de procedència dubtosa. Sí que és cert que l'any passat, 
abans de l'estiu i coincidint amb el Ramadà, la policia se'n va troba una mica 
desbordada a causa de les peticions de serveis. Llavors es demana la col·laboració 
dels Mossos. L'Ajuntament està fent molts esforços i dedicant molt personal per la 
prevenció. No tenim un problema de seguretat, però sí que detectem joves al carrer, 
joves que estan sols, gent gran que té la seva pròpia manera de concebre la seguretat, 
etc. D'altra banda manifesta que els policies treballen amb seguretat i tenen els mitjans 
adequats. En aquest barri de Ca n'Anglada s'està treballant i bé.  



 
Pren la paraula el Sr. Josep Rodríguez: (molt baix volum, no es pot transcriure). 
 
Pren la paraula el Sr. Mustapha Ben El Fasi: Valora la feina que s'està fent des de 
l'Esplai de Ca n'Anglada i recorda que els nens que assisteixen a les activitats són 
nens amb diferents problemàtiques socials. Destaca que ell mateix ha visitat diverses 
vegades l'Esplai i sap el treball que s'està fent, tant a Ca n'Anglada com al barri de 
Can Palet. Referent al mercat il·legal destaca que cal buscar solucions i pregunta si hi 
ha arriba alguna proposta.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín: Respon la pregunta del Sr. Mustapha dient que 
han arribat algunes propostes que han estat estudiades i desestimades per temes 
legalitat o viabilitat.  
 
Joan Jiménez informa que l'any 2019 es va fer un treball social. Es va atendre des de 
Serveis Socials a molts venedors, però molt pocs estaven fora del circuit. Personal 
tècnic de serveis socials van explicar en una Taula el treball que s'havia fet. Primer es 
va fer el treball social i després es va passar al treball policial.  
 
Montse Hernández informa, ampliant la informació sobre l'actuació dels Serveis 
Socials, manifesta que el servei va intervenir amb les persones per estudiar si podien 
ajudar-los, dissenyant un pla d'actuació personalitzat o millorant la seva situació. Molts 
d'ells tenien una economia molt ajustada, però estable i feien de paradistes per tal de 
guanyar uns diners que complementés la seva economia. Uns pocs van accedir al 
circuit i ara continuen sent atesos pel servei.  
 
Pren la paraula la Sra. Núria Marín i tanca la sessió agraint l'assistència.   
 
 
 
 
 
 
No havent-hi més temes a tractar es tanca la sessió a les 19:35 hores.  
 
 
               Presidenta                      Secretari 
 
 
 
 
 
            Núria Marín García          Joan Jiménez Montes  
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