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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRIC TE 1 

 
Núm.:  3/20 
Caràcter:  ORDINÀRIA 
Data:  7 d'octubre de 2020 
Horari:  De 18:00h a  20.00 h  
Lloc:  Reunió telemàtica 
 

Hi assisteixen:   

Rosa Boladeras Domingo Presidenta  

Helena Royes Riera Representant Grup Municipal PSC 

Maria Rambla Amat Representant Grup Municipal Tot per Terrassa 

Isabel Martínez Comas Representant Grup Municipal Ciutadans Terrassa 

Mercè Puig Lecha Representant AV A. Poble Sant Pere 

Eugènia Dinarès Archs Representant AV del Centre 

Montserrat Trullàs i Rey Representant AV Pl. Catalunya - Escola Industrial  

Josep Pou Esquius Representant AV Vallparadís 

Carles Amador Soria Representant suplent Associació de comerciants 

Nuri Escudé Guil Representant AS d’entitats culturals 

Teresa Casals Cienfuegos-Jovellanos Representant AS d’entitats culturals 

Rosa Rifà Sais Representant Comunitat educativa primària 

Laura Tamayo Garrich Representant Comunitat Educativa Primària 

Mariona Vigués i Julià Representant Suplent Grup Municipal Junts per Terrassa 

  

Membres excusats:   

Teresa Marçal Escudero Representant suplent AS d’entitats culturals 

Núria Tomás Maldonado Representant AS d'entitats educatives 

Ramón Rius Torrella  Representant AS d'entitats culturals 

Marta Baro Pallarés Veïna barri Centre 

Carles Cereceda Ferrés Representant Comunitat educativa secundària 

  

Membres absents:   

Josep Serra i Marimon Representant Grup Municipal ERC-MES 

Juan Antonio Madolell Sánchez Representant AV Barri Universitari-Cementiri Vell 

Francisco Pozo Merino Veí barri Cementiri Vell 

Lídia Aguilera Líndez Representant AS d'entitats educatives 

Maria Isabel Vázquez Moya Veïna barri Escola Industrial-Pl. Catalunya 

  

També hi assisteixen:   

Francesc Cayuela  Secretari 
 
 
 

Acta aprovada a la sessió 4/2020 del Consell. Signada digitalment per la regidora, Sra. Rosa Boladeras 

Domingo en data 27 de gener de 2021 
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Ordre del dia 

 

 

1.-Aprovació de l’acta Consell Municipal 20 de juliol de 2020. 
 
2.-Presentació del programa Sempre Acompanyats, destinat a la gent gran del districte 1. 
 
3.-Programa de Dinamització Comunitària del Consell de Districte (destí dels recursos) 
 
4.-Informacions de Presidència 
 
5.-Precs i preguntes. 
 
6.-Consultes de la ciutadania. 

 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
 
1. Aprovació de l’acta Consell Municipal 20 de juli ol de 2020. 
 
Obre la sessió la presidenta del Consell, la Sra. Rosa Boladeras Domingo. 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 del programa Sempre Acompanyats, destinat a la gent gran del Districte  
 
La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Elisabeth Fuentes, referent de Creu Roja, i a la Sra. 
Maria Victòria Hernández, Cap del Servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament. 
 
Pren la paraula la Sra. Hernández i comenta que es tracta de un projecte conveniat amb la 
Creu Roja i la Fundació La Caixa. Aquest projecte va començar al Districte 4 i ara s'està posant 
en marxa al Districte 1. Es tracta de l'acompanyament a la gent gran amb soledat sobrevinguda 
per donar resposta a la situació. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuentes i presenta el document amb el suport d'un power point (Annex 
1) 
 
Pren la paraula la Sra. Hernández i comenta que aquest programa es un repte de ciutat i que 
es tracta de veure que pot aportar cadascú . Al Districte 4 la valoració és molt positiva i la idea 
es que passi el mateix al Districte 1. 
 
Pren la paraula la Sra. Royes i pregunta si hi ha xifres de quanta gent gran viu sola al Districte 
1 i si hi havia també dades al respecte del Districte 4. 
 
La Sra. Fuentes comenta que tenim dades de persones que viuen soles que el cas del districte 
4 són 1.640 i en el cas del districte 1 són 1.340. En el cas del districte 4 han passat 115 
persones pel programa. Indica que el fet de viure sol o sola no significa que aquesta persona 
visqui o pateixi una solitud no volguda. Passa que algunes de les persones que viuen soles 
estan perfectament. 
 
Pren la paraula la Sra. Hernández i explica que durant el confinament es van fer moltes 
trucades a les persones que vivien soles. Hi havia un percentatge molt petit de persones en 
una situació molt greu.  
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Pren la paraula la Sra. Vigués i pregunta si s'ha notat una baixada del voluntariat durant el 
confinament. 
 
La Sra. Fuentes diu que durant el confinament, més de 2.000 persones es van adreçar a la 
Creu Roja per fer-se voluntari.  Un 40% d'aquestes persones eren menors de 40 anys. Costa 
molt aconseguir persones joves.  S'ha de tenir en compte que hi ha una Llei del Voluntariat i 
aquesta llei ens marca que en aquest període de pandèmia, les persones majors de 60 anys no 
podien fer voluntariat al ser un col·lectiu de risc. L' aportació de gent jove va ser molt important.  
 
Pren la paraula el Sr. Pou i comenta en referència al Taller de la Memòria que fa la seva entitat, 
es troben que la gent gran té una mica de por de sortir fins al local on es fa l'activitat. Pregunta 
si tenen alguna idea de com continuar fent aquesta activitat adaptada a la situació per la 
COVID. 
 
Respon la Sra. Fuentes i comenta que la Creu Roja disposa de diferents espais i que es podria 
anar a buscar a aquestes persones perquè fessin aquesta activitat a la Creu Roja, amb la 
restriccions de cinc persones més la persona dinamitzadora. 
 
Respon el Sr. Pou i diu que els espais ja els tenen, el que succeeix és que es tracta d'un grup 
de 12 persones que no es volen separar. 
 
Respon la Sra. Fuentes i comenta que s'hauria de treballar la seva seguretat en el domicili amb 
un tècnic, per poder treballar desprès la seva seguretat fora. En aquest cas que ja teniu 12 
persones detectades amb les que ja es podria començar a treballar. 
 
Pren la paraula la Sra. Trullàs i comenta que la gent gran comença a demanar que es tornin a 
fer les activitats. Comenta que al seu barri hi ha un 25% de persones jubilades i sol·licita una 
informació més entenedora de l'informe que han trobat a la web de l'ajuntament. Creu que la 
proximitat per a aquests projectes es la clau, més enllà dels tipus de taller. Demana una 
col·laboració més estreta entre els projectes dels diferents barris i la Creu Roja. 
Respon la Sra. Fuentes que la prioritat és que la gent gran faci els tallers o les activitats el més 
a prop del seu domicili, per facilitar així la interacció amb el veïnat. Respecte a l'informe al que 
ha fet referència, es tracta d'un informe del 2015 del Districte 4, ara s'està treballant per a fer un 
informe amb dades del districte 1. És important la participació dels agents dels barri per tenir 
totes les dades necessàries. 
 
Pren la paraula la Sra. Dinarès i comenta que en el districte 4, el Grup de Dones del Centre, 
disposava d'una sala per als seus tallers. És un grup que es manté fa 4 anys i aquest any ens 
hem traslladat al Vapor Gran. És un grup de gent gran i mantenen un grup diari de whatsap. 
Pregunta la Sra. Fuentes si es podrien incorporar més persones a aquest grup. 
 
Respon la Sra. Dinarès i comenta que aquest grup és obert però ara mateix les restriccions 
sanitàries són una barrera. 
 
Pren la paraula la Sra. Puig i comenta que a l'Antic Poble de Sant Pere i comenta que es fan 
diferents tallers, entre ells un de memòria adreçat a la gent gran. Estan mirant de reactivar totes 
les activitats, però ara mateix, la sala polivalent està ocupada per persones sense sostre i 
pregunta quan es reactivarà el tema de l'alberg per poder disposar d'aquests espais. 
 
La Sra Boladeras respon que ara mateix continuem en un estat excepcional. Les persones que 
no cabien a l'Andana per haver de complir les distàncies físiques que requereixen les mesures 
sanitàries es van ubicar en un primer moment a l'Escola França i a d'altres espais de la ciutat.  
Quan es van reanudar les classes, no hi va haver més remei que reubicar-los. Des de Serveis 
Socials s'està treballant per trobar un espai definitiu a la ciutat per donar resposta a les 
persones que es troben en situacions d'emergència.   
 
Pren la paraula la Sra. Fuentes i comenta que a finals de mes o principis de novembre  es 
convocarà una reunió amb totes aquelles persones i entitats que vulguin col·laborar en aquest 
programa del districte 1. 
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3. Programa de Dinamització Comunitària del Consell de  Districte (destí dels recursos) 
 
Pren la paraula la Sra Boladeras i recorda que en el darrer Consell de Districte es va explicar 
que donada la pandèmia i la dificultat de dur a terme activitats comunitàries amb plena 
seguretat, s'havien modificat les bases per presentar propostes que incloïen mesures de 
prevenció sanitària. 
 
Tot i així, com que la garantia de poder tirar endavant qualsevol activitat comunitària no la 
tenim, ja que ningú pot preveure com estarem en les dates d'executar l'activitat, aquest any 
s'oferien dues alternatives que no són excloents. 
 
O bé continuar amb la idea de fer una activitat comunitària d'acord amb les noves bases o bé 
destinar els diners als programes de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament, que com ja sabeu 
treballa amb persones i col·lectius vulnerables. 
 
Com he dit abans sobre aquest punt, se us ha enviat documentació. Se us ha enviat una 
proposta de dinamització comunitària que ha treballat la Comissió d'Impuls i també se us ha fet 
arribar -com ens vam comprometre- informació sobre els programes de l'Àrea de Drets Socials 
relacionats amb el treball fet els darrers mesos de pandèmia. 
 
Sobre la proposta de la Comissió d'Impuls, com que tenim entre nosaltres alguns membres, 
passo la paraula a la Nuri Escudé, que en forma part de la Comissió, perquè ens expliqui els 
detalls de la proposta d'activitat comunitària. 
 
Un cop els consellers i conselleres acabin d'exposar les seves propostes s'obrirà un torn de 
preguntes. 
 
Pren la paraula la Sra. Escudé i dona les gràcies al treball fet per la Comissió, que ha estat molt 
extens i en fa un petit resum. Comenta que donada la situació de la Covid-19 han hagut de 
canviar constantment les propostes. Indica que finalment han optat per oferir al Consell un cicle 
de cinema familiar. Es tractaria d'oferir pel·lícules divertides per a tota la família en les dates de  
Nadal, ja que tot apunta a que serà un Nadal difícil. Comenta que la idea és no gastar els 
10.000 euros de dinamització en aquest projecte. Més o menys l'activitat sortiria per uns 5.500 
euros i es tractaria d'oferir la resta de diners de la partida a programes que serveixin per pal·liar 
les situacions precàries que estan vivint moltes persones. Creiem que és una manera de donar-
nos a conèixer en una activitat que cerca aixecar els ànims i també contribuir a la situació de 
col·lectius vulnerables o on veiem que fa més falta. 
 
Pren la paraula el Sr. Pou i comenta que la policia municipal a dut a terme una altre any un 
calendari solidari i han demanat si es podria fer alguna aportació. 
 
Pren la paraula la Sra. Escudé i comenta que en aquesta segona part d'aportació a serveis 
socials es podria fer un llistat d'entitats per fer un repartiment més just d'aquests recursos. 
 
Pren la paraula el Sr. Cayuela i informa que no es poden donar diners a cap entitat en concret. 
No es poden fer donacions nominals. A l'anterior Consell es va fer arribar tota una sèrie de 
programes de l'Àrea de Drets Socials que treballen amb entitats. Considera que la millor 
manera d'avançar es que el Consell delegui en la Comissió d'Impuls la decisió d'on es destinen 
aquests diners. 
 
S'acorda fer l'activitat del cinema i delegar a la Comissió d'Impuls la decisió del destí dels 
diners restants. 
 
 
4. Informacions de Presidència 
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En aquest punt, la Sra. Boladeras informa que a petició de la Sra. Royes s'ha enviat per correu 
la informació que va sol·licitar en referència a la situació del comerç. S'ha adjuntat també 
informació sobre  l'impacte de la COVID-19 en l'àmbit de la ocupació.  
 
Continua la Sra. Boladeras i comenta l'impacte del 96% en les activitats artístiques i 
d'entreteniment i informa que l'Ajuntament està tirant endavant tots els programes i projectes, 
TNT, Festival de Jazz..etc. Es treballa també en la campanya de Nadal. 
 
Informa també que es continuen repartint mascaretes de forma gratuïta, de dilluns a divendres, 
de les 9 a les13 hores al Casal del Vapor Gran. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula la Sra. Vigués i pregunta si està previst reactivar el tema de les baixes 
emissions del Pla de Mobilitat. 
 
Respon la Sra. Boladeras i comenta que han demanat més informació al respecte. En el proper 
consell, que es parlarà del pressupost, tenim previst informar d'aquest tema. 
 
Pren la paraula la Sra. Trullàs i pregunta si la gent sense sostre que no tenen papers tenen 
algun lloc on anar ja que a l'Andana no els agafen si no tenen papers. 
 
Respon la Sra. Boladeras i demana que es posi en contacte amb ella per poder derivar-lo a 
Serveis Socials. 
 
Pren la paraula la Sra Royes i pregunta per un lavabo que es va instal·lar al parc de Vallparadís 
i que fa molt de temps que està acabat però està tancat.  
 
Pregunta també si s'estan prioritzant algunes mesures per intentar respondre en aquesta crisi 
econòmica tan dura que està provocant la crisi sanitària. Per exemple, proposa que per activar 
alguns sectors seria bona idea fer algunes peatonalitzacions o dignificar alguns carrers 
(cablejats de llum que pengen, etc) perquè guanyin en qualitat i s'activi una mica més el 
comerç.  
Respon la Sra. Boladeras i comenta que preguntarà el tema del lavabo, apunta que 
possiblement sigui per la Covid. Pel que fa a la proposta de prioritzar peatonalitzacions o 
dignificar alguns carrers comercials,  diu que totes les regidories estan treballant en un pla de 
xoc. Comenta que traslladarà aquesta proposta a la regidoria corresponent. 
 
Pren la paraula el Sr. Pou i comenta que va sentir a la televisió que a Terrassa s'estaven fent 
PCR a aquelles persones que estaven en contacte amb casals. 
 
Respon la Sra. Boladeras i comenta que sap que es comencen a fer proves pilot de tests 
ràpids. Demanarà informació a la regidora de Salut. 
 
 
5. Consultes de la ciutadania  
 
No n'hi ha cap. 
 
La presidenta del consell, la Sra Rosa Boladeras, agraeix la participació de tothom en aquest 
consell telemàtic i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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Secretari 
 
 
  
 
 
 

Presidenta 

Francesc Cayuela Rosa Boladeras Domingo 
 
 
 
 


