
 

 

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

Núm.:  3/22 
Data:  20 d’octubre de 2022 
Horari:  De 18 h. a  19:10 h. 
Lloc:  Centre Cívic Montserrat Roig 

 
Hi assisteixen:  
Núria Marín    Presidenta de la Taula 
Pilar Álvarez  Representant del GM TxT 
Maribel Gregorio Representant del GM ERC 
Carlos Lázaro Representant del GM PSC 
David Aguinaga Representant del GM Cs 
Marta Sánchez Representant del GM Junts  
Josep Rodríguez Representant del Grup Esplai Colònies Ca n'Anglada  
Josep Ruiz Representant de la Gent Gran  
Miguel Hidalgo Representant de la FAVT  
Vanessa Solà Representant  de Cuidem Ca n’Anglada 
Montserrat Hernández Cap dels Serveis Socials D2 
Joan Jiménez Secretari Taula  

 
Nota:  L’AVV Ca n’Anglada s’excusa per no poder assistir a la reunió.  
 
 
Ordre del dia  
 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta  2/22 de 7 de juny de 2022  
 

2. Seguiment de l'estat dels següents projectes:  
- Projecte núm. 04 Esplai al carrer  
- Projecte núm. 07 Dinamització del poliesportiu  
 

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. 
 
Primer punt de l’ordre del dia: Aprovació, si escau, de l'acta 2/22 de data 7 de juny 
de 2022.  
 
S’aprova l'acta 2/22 de data 7 de juny de 2022.  
 
 



 

 

Segon punt de l’ordre del dia: Seguiment de l'estat dels projectes, Esplai al carrer i 
Casa d'Oficis i Dinamització del poliesportiu.  
 
El Sr. Josep Rodríguez, director de la Fundació Educativa de Terrassa, com a director 
de l’entitat responsable dels dos projectes, explica el seu desenvolupament segons el 
document "Ca n'Anglada 2030. Accions desenvolupades", adjunt a aquesta acta.  
 
 
 
Tercer punt de l’ordre del dia: Precs i preguntes 
 
El Sr. Carles Lázaro pregunta pel perfil dels joves que intervenen en les activitats de 
l'esplai. 
 
El Sr. Josep Rodríguez informa que els joves assistents precedeixen de famílies amb 
dificultats econòmiques i socials, gent amb pocs o nuls recursos. Majoritàriament, són 
de famílies d'origen marroquí i altres nacionalitats, també hi ha alguns autòctons 
procedents de famílies amb escassos recursos. 
 
El Sr. Carles Lázaro explica que entén que l'objectiu de les activitats esportives que 
desenvolupa la Fundació és la cohesió social més que l'esport en si mateix. El Sr. 
Lázaro pregunta si els perfils i origen dels usuaris del casal esportiu i del casal d'estiu 
és diferent o és el mateix. 
 
El Sr. Josep Rodríguez detalla que un 60 a un 40 quant a percentatge. Cal tenir 
present que molts joves, tot i ser d'origen magrebí, han nascut i són català i espanyols. 
Els perfils són molt semblants. 
 
Carles Lázaro afegeix que el fil conductor en tots els casos és la pobresa més que 
l'origen. 
 
El Sr. Josep Rodríguez recalca que s'han trobat que molta gent de Ca n'Anglada ha 
marxat per l'època estival i s'han trobat amb pocs joves als carrers. 
 
La Sra. Pilar Álvarez afegeix que, efectivament, Ca n'Anglada, durant l'última setmana 
del mes de juliol i les tres primeres d'agost, s'ha gairebé buidat de gent que ha marxat 
als seus països d'origen, principalment al Marroc. 
 
El Sr. Josep Rodríguez informa que han hagut de reduir els cassals d'estiu de 150 
joves aproximadament a 120 per la marxa de les famílies en l'època estival. 
 
La Sra. Pilar Álvarez manifesta no entendre el motiu pel qual no s'obre el pati de 
l'escola pública Antoni Ubach, per tal que els joves del barri tinguin un espai a les 
tardes per fer activitats i jocs. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que abans obrien l’escola pública Agustí Bartra, però 
també han tancat.  
 
La Sra. Pilar Álvarez manifesta que les escoles públiques haurien d’obrir les portes a la 
ciutadania si hi ha una necessitat, com passa a Ca n’Anglada, independentment del 
que diguin la direcció del centre.  



 

 

Al Sr. Josep Ruiz li ha estranyat que l'escola Agustí Bartra tanqués les portes a les 
tardes per fer activitats a joves del barri. 
 
El Sr. Josep Rodríguez respon que, segons les seves informacions, les direccions dels 
centres, Agustí Bartra i Antoni Ubach, han estat les que han decidit no obrir. Altres 
barris com Can Palet, que tenien obrer l'escola President Salvans, també han tancat. 
 
El Sr. Carles Lázaro manifesta que de vegades les Ampa's fan aportacions de millores 
al centre escolar i després s'han trobat que no són cuidades per les persones que 
utilitzen l'espai fora de l'horari escolar. 
 
El Sr. Josep Ruiz afegeix que la gent que fa servir els espais de l'escola fora de l'horari 
s'hauria de responsabilitzar d'aquests. 
 
El Sr. Josep Rodríguez considera que s'hauria de fer algun sistema que garanteixi el 
bon estat i cura de les instal·lacions de l'escola durant el seu ús fora d'horari. 
 
La Sra. Vanessa Solà manifesta que les escoles s'han d'implicar més en el dia a dia 
del barri per tal de veure les necessitats d'aquest i la realitat que tenen els seus veïns. 
 
El Sr. David Aguinaga destaca que un dels problemes és que el pati o centre escolar 
no és de titularitat municipal, pertany a la Generalitat. Si hi ha un incident o accident hi 
hauria una qüestió de responsabilitat civil. 
 
La Sra. Núria Marín i el Sr. Josep Rodríguez informen que al districte 2 de la ciutat, el 
pati de l'escola Montserrat està obert fora d'horari per l'ús dels joves dels districtes. 
Actualment, més a prop de Ca n'Anglada no hi ha cap escola amb els patis oberts, ni 
l'Agustí Bartra ni l'Antoni Ubach. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que el fet de tenir a disposició de la Fundació el 
Poliesportiu de Ca n'Anglada és molt important i millor que tenir el pati de l'escola 
Agustí Bartra obert per un tema de proximitat. 
 
El Sr. Josep Rodríguez informa que durant el mes de juliol han pogut obrir, 
pràcticament cada dia, el poliesportiu de Ca n'Anglada, mentre que al mes d'agost han 
obert els caps de setmana. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que el barri disposa d'un teatre, però que aquests 
moments no té gaire activitat. Aniria bé fomentar el món de la Cultura i per això una de 
les idees és que un grup de teatre tingui la seu al teatre i d'aquesta manera dinamitzi 
l'espai. 
 
El Sr. Josep Rodríguez informa que el casal de la gent gran comptava amb grup de 
teatre el qual, durant la pandèmia, es va desfer. Ara faltaria un grup per tal de 
dinamitzar al col·lectiu. Afegeix que hauria de sortir un grup o persona que ho 
dinamitzés. 
 
El Sr. Josep Rodríguez es queixa que l'Ajuntament es gasta els diners en El Social, per 
prestigi. Però que en els altres no inverteix. Manifesta que la gent del centre pot anar 
al teatre però els de Ca n'Anglada no. 



 

 

La Sra. Montserrat Hernández informa que amb les Targetes Culturals pot anar més 
gent. També s'han donat aquestes targetes a tots els joves usuaris de la Fundació. 
S'ha fet un gran esforç en aquest sentit. 
 
La Sra. Montserrat Hernández pregunta si les activitats alternatives de l'esplai al carrer 
són culturals, d'inserció laboral i els patis oberts que es fa al poliesportiu de Ca 
n'Anglada. 
 
El Sr. Josep Rodríguez respon afirmativament. 
 
La Sra. Montserrat Hernández manifesta que li sembla que s'estan barrejant els dos 
projectes assignats a la Fundació, Dinamització del Poliesportiu i Esplai al Carrer. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que es va reunir amb la directora dels serveis socials 
per proposar la unificació dels dos projectes, però pel que sembla, hi havia un 
problema pel que fa a gestió econòmica. 
 
La Sra. Montserrat Rodríguez manifesta que cal veure si els projectes responen a la 
previsió inicial. Una de les demandes era dur a terme activitats a l'espai públic per tal 
d'incidir-hi. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que es van intentar reunir-se amb els serveis socials 
per la dificultada que tenien de monitores de baixa per estrès per la quantitat de joves, 
més de 150 joves. Al final es va pactar reconduir als joves cap al poliesportiu. La millor 
solució era col·locar a aquests joves al centre diari, però aquest també té un nombre 
de places limitades. 
 
El Sr. Rodríguez afegeix que no poden treballar diferents espais del barri amb gent mal 
pagada i estressada. De cara als pròxims anys ens podem reunir amb els serveis 
socials i valorar la possibilitat de destinar els diners de la subvenció a la contractació 
d'un parell d'educadors/es a jornada complerta per tal que facin un treball als espais 
del barri. 
 
La Sra. Montserrat Hernández manifesta que l'objectiu de treure els joves del carrer és 
un objectiu erroni, ja que mai aconseguirem treure a aquesta gent del carrer. En tot cas 
es poden induir dinàmiques que ens ajudin a minimitzar l'impacta i reduir els riscos. 
 
La Sra. Montserrat Hernández considera que el projecte de l'Esplai al Carrer es va 
sobredimensionar en el seu moment, per la qual cosa, les monitores no van poder 
arribar a les expectatives a causa de la sobre saturació, i això els hi va provocar 
angoixa. 
 
 
El Sr. Josep Rodríguez posa de manifest el dur que era estar en una plaça del barri 
durant una hora i mitja amb cent cinquanta joves. 
 
El Sr. Carles Lázaro manifesta que és molt complicat treballar en les circumstàncies 
descrites. En un espai obert és molt complicat i gairebé impossible controlar totes les 
circumstàncies amb tants joves. 
 



 

 

El Sr. Josep Rodríguez denuncia que davant de l'església hi ha un put de trobada de 
grups de joves que prenen alcohol i substàncies prohibides. 
 
La Sra. Pilar Álvarez diu que hi ha queixes del capellà de l'església sobre aquests 
grups de joves. 
 
La Sra. Núria Marín informa que la Policia Municipal té constància d'aquests grups i ha 
intervingut. 
 
El Sr. Josep Rodríguez afegeix que aquest seria un espai per fer intervenció per part 
de la Fundació, per tal d'anar treballant a poc a poc a aquests jóvens, generant vincles 
que et permetin oferir altres opcions. 
 
El Sr. Josep Rodríguez planteja als serveis socials d'unificació dels dos projectes i dels 
pressupostos dels mateixos per tal d'enfocar-ho en un de sol amb la contractació de 
dos monitors. 
 
La Sra. Núria Marín manifesta que davant la irregularitat que suposa treballar amb cent 
cinquanta joves caldria fer un pacte per endreçar aquesta situació. També caldria 
treballar, com va dir el Sr. Jordi Trujillo en anteriors taules, des del voluntariat. Des del 
voluntariat es poden comptar amb més persones per fer l'acompanyament dels joves. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que el voluntariat ha de sortir. No pots obligar ningú 
ni exigir allò que si pots exigir a persones contractades assalariament. 
 
El Sr. David Aguinaga pregunta pel grau de mobilitat que hi ha amb relació als joves. 
Pregunta si és estable o hi ha un flux de gent que va i ve. 
 
El Sr. Josep Rodríguez respon que la Fundació no disposa de recursos per treballar 
els anomenats "menas". Afegeix que Districte Jove de l'ajuntament sí que treballa 
aquests casos. Els joves de la fundació marxen quan finalitzen quart curs d'ESO. No 
obstant això, els joves que hi ha a la fundació són estables, excepte alguns casos 
puntuals. 
 
Josep Rodríguez destaca la feina que fa la fundació amb joves de 3 a 16 anys, però 
que un cop arribat als 16 desapareixen. De moment no tenim les ajudes econòmiques 
necessàries per fer front a joves de 16 a 25 anys. 
 
La Sra. Núria Marín destaca que les mares que fan activitats com ioga o inserció 
laboral acostumen a acabar el curs al qual s'han inscrit, excepte alguna mare per 
temes personals. 
 
El Sr. David Aguinaga pregunta si continuen arribant persones del Marroc. 
 
El Sr. Josep Rodríguez respon que no té aquestes dades. Però segons la premsa, 
Europa va donar molts milions d'euros al Marroc per tal que els joves marroquins 
continuessin al seu país i no immigressin a Espanya. 
 
El Sr. Josep Ruiz manifesta que, pel que sembla, la immigració està baixant. A 
Terrassa hi ha uns 37.000 nouvinguts, dels quals, més de la meitat són magrebins. Al 



 

 

barri de Ca n'Anglada hi ha uns 6.000 nouvinguts, dels quals uns 4.000 són 
marroquins. 
 
El Sr. Josep Rodríguez remarca la tasca relacionada amb l'acolliment de la Fundació 
amb els joves que acaben d'arribar al país procedent del Marroc. 
 
El Sr. David Aguinaga manifesta que hi ha joves autòctons als quals també cal fer un 
seguiment. 
 
El Sr. Rodríguez manifesta que a la Fundació també tenen joves autòctons. 
 
El Sr. David Aguinada exposa que la vulnerabilitat, en certs barris de la ciutat, està 
cronificada. El mapa de les zones amb més vulnerabilitat no canvia, tot i els diners 
invertits i les accions efectuades. No només a Ca n'Anglada, també a Ègara, La 
Maurina, i cada cop a més barris. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que la dotació econòmica és molt important. El cos 
d'un jove suposa uns 1.500 euros anuals. El nostre servei hauria de tenir una dotació 
econòmica pressupostada de 3.500 euros per jove, però no arriba ni als 1.000 euros la 
dotació que rebem. Falten recursos. Els diners invertits en aquests joves no s'ha de 
contemplar com una despesa, sinó com una inversió que, a la llarga, ens farà estalviar 
recursos. 
 
El Sr. David Aguinaga manifesta que ens hem de plantejar si una ciutat, pot continuar 
creixent en població, al preu de què una part de la població continuï estant en una 
situació complicada i difícil. Terrassa continua creixent i els indicadors de vulnerabilitat 
no milloren i creixen els alumnes amb necessitats socioeconòmiques. En algun 
moment aquesta ciutat haurà de deixar de créixer i deixar d'assumir més situacions 
complicades, almenys que Terrassa generi molts recursos econòmics que no és el cas. 
 
El Sr. Josep Rodríguez considera que caldria comparar la situació de Terrassa amb 
altres ciutats semblants com per exemple Sabadell, L'Hospitalet o alguna de la 
Comunitat de Madrid.  
 
El Sr. David Aguinaga manifesta que, segons les Dades, del desaparegut Observatori 
del Vallès, Terrassa està malament en aquest sentit. Tot i que aquest no és el lloc, 
s'hauria de fer la reflexió de fins quan o com, una ciutat pot assumir tanta càrrega amb 
els mateixos recursos per fer front a més despeses. 
 
El Sr. Carles Lázaro afegeix que tan important són els recursos com la metodologia. 
Es fa un esforç per fer aquestes activitats al barri i hi ha un retorn, però tot hauria 
d'estar més planificat. Els representants de la Fundació no haurien d'estar esbadellant-
se per aconseguir mitjans. Hauria d'haver-hi un pla integral on tot estigués integrat i 
coordinat, i l'administració hauria de fer aquesta tasca. Caldria valorar els indicadors 
per veure l'impacte. 
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que quan va començar la Taula hi havia molts 
serveis municipals a aquesta, però això ho vam fer malbé entre tots. 
 
La Sra. Núria Marín manifesta que del document inicial a la realitat, prioritzant una 
sèrie de projectes, ha fet que la Taula estigui molt descafeïnada. 



 

 

La Sra. Pilar Álvarez manifesta que aquesta Taula no hauria d'existir com a tal i hauria 
d'estar integrada dins del districte 2. 
 
El Sr. Josep Rodríguez que aquesta hauria de ser una Taula multidisciplinària on 
estiguessin representants tots els actors del barri i els serveis municipals. 
 
La Sra. Núria Marín manifesta que al llarg del temps també han canviat les persones 
de la Taula i els criteris també s'adapten a les noves realitats. Afegeix que la frustració 
de certs projectes i certes intencionalitats arriba a punts com en el que ens trobem ara 
i el que hem de fer és sobreviure mirar de com podem anar una mica més enllà. 
 
La Sra. Núria Marín manifesta que avui la clau era explicar els dos projectes que 
desenvolupa la Fundació, no el que voldríeu, sinó el que feu perquè és el que podeu 
fer i això està en clau d'un cert èxit de participació. Per si soles les coses no funcionen, 
però gràcies a la tasca que feu tenim una sèrie de joves i famílies que tenen aquesta 
art coberta. 
 
El Sr. Josep Ruiz manifesta que, per la situació econòmica, hi ha al país un 35% de 
famílies que viuen a la pobresa, ja que no tenen els ingressos i recursos necessaris 
per poder sobreviure. Hi ha una realitat molt dura tot i que hi ha diners suficients, però 
és un tema polític. En l'àmbit polític, els polítics han de fer la seva feina. A escala 
pràctica, la feina que està fent la Fundació amb el jovent és fantàstica, i cal que tinguin 
els recursos necessaris per fer les tasques que fan. Tot això ha d'estar completat pel 
voluntariat. Cal millorar la coordinació entre les diferents entitats, principalment les 
musulmanes. 
 
La Sra. Núria Marín manifesta que, de vegades, diem que no ens coordinem, però no 
és correcte, ja que les entitats que volen es coordinen entre elles. 
 
 
 
 
 
No havent-hi més temes a tractar es tanca la sessió a les 19:10 hores 
 
 
 
 
 
               Presidenta                      Secretari 
 
 
 
 
 
 
            Núria Marín García          Joan Jiménez Montes  
 



ACCIONS DESENVOLUPADES

CA 
N’ANGLADA 
2030



IOGA
66%

928,32 €

612,69 €

20 dones



HOCKEY
40%

7.011,59 €

2.804,64 €

13 noies



CASAL ESPORTIU
100%

16.368,44 €

12.272,99 €

40  Infants i joves



PISTA OBERTA
100%

4.967,44 €

4.592,17 €

211 infants i joves

*Aquesta acció s’amplia a tots els diumenges
d’octubre a desembre 2022



INSERCIÓ LABORAL
40%

10.309,30 €

4.123,72 €

15  dones



PROGRAMA CULTURAL
INICI OCTUBRE 2022

4.998,79 €

0 €



PRESSUPOST
56,67% 

de les accions realitzades

928,32 €

7.011,59 €

16.368,44 €

4.967,44 €

10.309,30 €

4.998,79 €

PREVISIÓ

612,69 €

2.804,64 €

12.272,99 €

4.592,17 €

4.123,72 €

0 €

EXECUTAT

44.583,88 € 28.501,66 €



INGRESSOS - DESPESA
65,08 % 

de la subvenció executada

22.500 €

15.000 €

DESPESA REALITZADA

20.282,49 €

4.123,72 €

INGRESSOS

37.500 € 24.406,21 €



PREVISIÓ 
OCTUBRE – DESEMBRE 2022 

PRESSUPOST

1.423,74 €

13.094 € 13.094 €

315,63 €
2.690,83 €

4.540,08 €

4.123,72 €

RESTANT 
SUBVENCIÓ
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