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

 
Núm.:  2/21 

Data:  17 de maig de 2021 

Horari:  De 18 h. a 20:05 h. 
Lloc:  Telemàtica  

 
Hi assisteixen: 
Núria Marín    Presidenta de la Taula 

Pilar Álvarez  Representant del GM TxT 
Carlos Lázaro Representant del GM PSC 
Carles Caballero Representant del GM ERC-MES 
David Aguinaga Representant del GM Cs 
Montserrat Trullàs Representant del GM Junts  
Carles Marín Representant de l'AVV Ca n'Anglada  

Quico García Representant de l'AVV Ca n'Anglada 
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  

Miguel Hidalgo Representant de la FAVT  
Rosa Sanz  Directora d'Àrea 
Lídia Guillen Gerent de la SMH  
Pilar Gutierrez Gerent de Foment 
Llúcia Linuesa Directora de Serveis Socials 
Carles Sánchez Cap del servei d'Esports 

Pedro Rivilla Director BD2  
Amador Domene Caporal de la Policia Municipal 
Carles Sánchez Cap del servei d’Esports 
Pere Rivilla Director de la BD2 
Cristina Escudé Directora d’Àrea 

Roser Ortega Coordinadora D2 
Joan Jiménez Secretari Taula 

 
 
 
 
Ordre del dia  
 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta  1/21 de 8 de febrer de 2021  
2. Seguiment de l'estat dels projectes 
3. Precs i preguntes.  
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Desenvolupament de la sessió  
 
Obre la sessió la Sra. Núria Marín. 
 
Sra. Núria Marín: Benvinguda. Aquesta sessió es gravarà per tal de fer l'acta a posteriori. Qui 
no vulgui sortir haurà d'apagar la càmera. L'AVV ha demanat l'assistència de la síndica 
Municipal. La síndica m'ha dit que no té cap problema per assistir com a oient, però que 
haurien d'estar tots els membres de la Taula d'acord. Tothom està d'acord en l'assistència de la 
síndica a aquesta sessió de la Taula en qualitat d'oient. 
 
Sr. Carles Marín: Proposa que la gravació de la sessió estigui a disposició de qualsevol entitat, 
ja que ha de ser pública i transparent. Remarca que l'administració ha de ser transparent i 
donar exemple. 
 
Sra. Núria Marín: La gravació és únicament per fer l'acta de la sessió. Les entitats i tothom 
tindrà accés a l'acta sense cap problema. 
 
Sr. Carles Marín: Remarca que les actes no reflecteixen tot el que es parla fidedignament. 
L'AVV presenta a un nou membre de la Taula, el Sr. Quico García, el qual substitueix al Sr. 
Manuel Medina. Afegeix que està molt descontent amb allò que va passar a l'última Taula la 
qual cosa ha provocat que el Sr. Manuel Medina no vulgui continuar com a representant de 
l'AVV a la Taula. 
 
La Taula es va crear amb un propòsit i no s'està complint les expectatives dipositades en 
aquesta Taula. La Taula la vam crear després d'anys de treball. Es va crear el 2018 però sense 
dotació econòmica, sense pressupost. L'AVV ha fet al·legacions als pressupostos, ja que sense 
pressupost no es poden tirar endavant els projectes. Aquest és el tercer any que demanem 
pressupost per la Taula, ja que sense ell, la Taula no pot tirar endavant. Cal fer una reflexió de 
com anem. L'AVV pensava que la Taula seria una eina per abordar problemes seriosos que 
pateix el barri. És lamentable tot el que ha passat al barri i que moltes entitats han sortit als 
mitjans de comunicació per fer-se la foto i sortir als titulars. Han posat el focus del barri en una 
situació vergonyosa i això ens ha fet sentir malament. Aquesta situació que s'ha donat al barri 
podria haver estat l'oportunitat per començar a treballar. Hem trobat a faltar que des de la 
direcció de la Taula s'organitzés una reunió amb les entitats per tractar aquest tema i no sortir 
als mitjans de comunicació fent afirmacions que no porten enlloc. Nosaltres pensem que cal 
treballar entre tots per portar a terme els projectes que tenim. Portem anys treballant a la Taula 
i pensem i confiem en el fet que ha de ser una eina per treballar i per fer les coses i no fer 
espectacles als mitjans de comunicació, uns espectacles vergonyosos que posen al barri en 
una situació bastant dolenta. El govern ha perdut una oportunitat important de consensuar una 
resposta amb les entitats. La Taula és l'eina per treballar pel barri i fer les coses millors i hem 
d'aprendre. Després parlaré dels projectes. No vull repetir una altra vegada el que es fa. La 
informació ha de ser de les coses noves que es fan. En tota la pandèmia hem trobat a faltar les 
comissions de treball, no hi ha una voluntat política de tirar endavant les coses. Nosaltres hem 
presentat tres projectes que no es tiren endavant per por política i s'ha de ser valent per 
afrontar aquests temes i han d'anar tots de la mà. A l'última reunió vam presentar noves 
propostes les quals no es van tenir en compte i a més a més, l'administració presenta projectes 
nous sense que s'hagin aprovat la Taula i sense pressupost. Penso que això és una vergonya i 
riure-se'n de les entitats que participem i treballem pel barri. Estem decebuts. Vull expressar la 
meva queixa pel funcionament de la Taula que no és el correcte. Estic fent un document on es 
redacten unes bases per funcionar des del punt de vista ètic. La Taula confon els treballs que 
es fan al districte d'altres que són per donar resposta al barri. La Taula es va crear per resoldre 
problemes enquistats i endèmics que tenim al barri, per exemple la convivència i la integració. 
Són problemes que cal resoldre per fer una societat cohesionada i funcionar tots de la mà. 
 
També hi ha altres temes importants. Hem de posar les bases i separar el tema del districte i el 
tema de la Taula. No hem de confondre la Taula amb el districte. Si alguna cosa del districte es 
posa al damunt de la taula aquesta s'hauria d'aprovar per totes les entitats. Torno a insistir, les 
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comissions de treball són per treballar en els diferents projectes que tenim i hem de treballar 
entre totes les entitats. 
 
Espero que no repetim el mateix que anem repetint en les taules d'entrar en un bucle de repetir 
el que hem anat fent i no fent coses noves. 
 
Sr. Núria Marín: dóna les gràcies a Carles Marín per la seva intervenció i convida, per un altre 
dia, a posar aquest tipus d'intervencions en l'ordre del dia... 
 
Sr. Carles Marín: En l'última reunió vam fer unes propostes que no s'han posat a l'ordre del dia i 
voldríem saber per què no s'han posat posa't a l'ordre del dia. 
 
Sra. Núria Marín: Seguim l'ordre del dia i anem contestant les preguntes que vagin sortint. 
Saludem a la síndica que ha entrat a la reunió. Benvinguda Síndica. La síndica està present en 
qualitat d'oient i per tenir una idea de com es desenvolupa la Taula de Futur Ca Anglada 2030. 
 
També dono la benvinguda al company del Carles Marín, Quico. I també donar la benvinguda a 
les noves entitats que s'han sumat a la Taula, Aturats +50 i cuidem Ca n'Anglada. Benvinguts 
Jordi Trujillo i Hatim. 
 
 
Punt núm. 1 de l'odre del dia: Aprovació, si s'esca u, de l'acta 1/21 de 8 de febrer de 2021 
 
S'aprova l'acta per assentiment.  
 
 
 
Punt núm. 2 de l'odre del dia: Seguiment de l'estat  dels projectes  
 
Sra. Núria Marín: Només es parlaran d'aquells projectes que presentin alguna novetat.  
 
- Projecte: Disseny de nous espais esportius i infantils  
 
Sra. Rosa Sanz: El projecte té dues fases. Una era el tancament d'alguns accessos i l'altre la 
rehabilitació d'aquest espai. La primera part ja s'ha fet, concretament el dia 14 de maig van 
instal·lar tres tanques tancant tres accessos, i la segona part, què és l'arranjament de l'espai es 
farà l'any 2022. 
 
- Projecte: Mercat il·legal  
 
Sr. Amador Domene: Des de Policia s'està fent un esforç molt gran, ja que fa tres mesos que 
tenim un servei extraordinari de 17 hores a 21 hores aproximadament. Tenim un caporal i tres 
agents en aquest horari. S'està fent un control a la zona, principalment al Passatge Comercial, 
Plaça Miguel Hernández i Carrer Aymerich i Gilabertó. 
 
S'estan recollint dades per fer una base de dades per després fer un treball transversal amb 
Serveis Socials, Foment, Joventut, etc. Un cop feta aquesta base de dades caldrà mirar els 
perfils de les persones, estat familiar, laboral, etc. 
 
Des de principi d'any s'han fet 158 intervencions en la zona del mercat il·legal, 71 identificats i 
tres detinguts, 2 per vendre de marihuana i un perquè tenia una ordre de detenció. En la Plaça 
Miguel Hernández s'han fet 42 actuacions, 9 identificats i 1 detingut. Al Passatge Comercial 
s'han fet 72 intervencions, amb 31 identificats i al carrer Aymerich i Gilabertó, què és on els 
mercadistes es posen ara, s'han fet 44 actuacions, 31 identificats i 2 detinguts. 
 
S'està fent tot el possible i estem coordinats amb els Mossos i entitats musulmanes, etc. S'està 
aconseguint erradicar el mercat però a un cost d'efectius molt important pel servei. 
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Sra. Núria Marín: Després de l'exposició del desenvolupament dels projectes s'obrirà un torn de 
paraules. 
 
Sr. Carles Marín: No estic d'acord, caldria parlar al final de l'exposició de cada projecte. Millor 
parlar ja que si no després perdem el fil i són temes importants que hem de tractar entre totes 
les entitats. Aquesta Taula és de les entitats i ens han de permetre opinar en cada problema 
per mirar de millorar-ho i aquesta ha de ser la intenció. 
 
Sra. Núria Marín: és per evitar que es faci llarg com a l'última Taula. Fem-ho tot d'una tirada i 
pregunteu i exposeu després tot el que considereu convenient. 
 
Sr. Carles Marín: No estic d'acord, els temes que portem són de les entitats. Altres temes no 
els han proposat cap entitat. 
 
Sra. Núria Marín: És l'ordre del dia i... 
 
Sr. Carles Marín: En l'última Taula hem posat propostes sobre la taula, propostes que no s'han 
tingut en compte a l'hora de fer l'ordre del dia. Per què no es tenen en compte les propostes? 
Són temes que portem nosaltres. No entenc com poseu coses noves i menyspreen les que 
posem les entitats. No ho entenc. Això ha de ser una Taula de les entitats. 
 
Sr. Amador Domene: És millor anar apuntant els dubtes que puguin sortir, ja que si comencem 
un debat sobre cada punt no acabarem en tota la tarda. 
 
Sra. Núria Marín: continuem amb el tercer projecte. Per optimitzar el temps, podeu explicar els 
dos projectes junts, el de l'esplai al carrer i el del poliesportiu. 
 
- Projectes: Esplai al carrer i Dinamització del poliesportiu  
 
Sra. Llúcia Linuesa: Pel projecte de dinamització del poliesportiu, aquest any i per primera 
vegada, s'ha atorgat una subvenció de 22.500 euros. El projecte de l'esplai al carrer es manté 
amb una subvenció del servei de 15.000 euros a l'Esplai de Ca n'Anglada. No obstant això, 
millor que ho expliqui el representant de l'entitat. 
 
Sr. Josep Rodríguez: Pel que fa a l'esplai al carrer està en marxa des del mes de setembre 
actuem a les places. Tenim una parella, però la realitat és que hi ha molts joves. La parella 
treballa cada tarda, principalment a la plaça Miguel Hernández i a la plaça que queda al mig de 
l'esponjament. Aquest any volem acostar el tema cultural i de cultura popular als infants. Hem 
treballat amb Diables de Terrassa, hem fet propostes de grafits, percussió corporal, teatre, i 
més endavant farem break dance. Fem activitats per crear vincles amb els joves per 
posteriorment i un cop creat aquest vincle, treballar amb les famílies i incidir culturalment i 
educativament. També treballem amb la BD2 amb l'hora del conte amb un resultat positiu. 
 
Obrirem el poliesportiu quan acabi l'escola. Obrirem cada tarda de 18 a 21 hores, tot i que ho 
hem d'acabar d'enllestir amb el servei d'Esports. Obrirem cada dia de dimarts a diumenge i 
descansarem els dilluns. Començarem el dia 26 de juny i tancarem el dia II de setembre. Això 
ens permetrà descongestionar de joves les places del barri i un cop els tinguem començarem a 
treballar amb ells. També obrirem dues hores cada matí per la gent adulta i joves, molt enfocat 
principalment a les mares del barri, per tal que puguin fer activitats mentre els seus fills estan 
als casals. Igualment estarà obert per a joves que detectem a les places per tal de crear 
vincles. 
 
L'esplai també organitza els casals d'estiu, concretament tres casals, un a la plaça de Ca 
n'Anglada, un a l'escola Agustí Bartra i l'altre a Rodamilans. 
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Ara hem començat un projecte amb les mares conjuntament amb l'escola Antoni Ubach. On 
treballem el català, les habilitats mentals, per tal que l'infant arribi a P3 més espavilat. Per les 
mares treballem l'expressió corporal. 
 
Sra. Núria Marín: Lídia Guillem explicarà a continuació els projectes de la Casa d'oficis i el 
desplegament de propostes.  
 
- Projectes: Casa d'Oficis i Estudi diagnòstic amb desplegament de propostes.  
 
Per la Casa d'Oficis es va fer la contractació de dos peons i un monitor els quals estan 
treballant a l'espai per a la seva adequació. S'està fent un estudi pel tema de la climatització i 
l'enllumenat. Temes aquest dos que la Casa d'Oficis no pot fer. S'intentarà que estigui acabat a 
finals d'any. 
 
Pel que fa a l'estudi diagnòstic està previst que estigui enllestit al mes de juny. Un estudi de 
rehabilitació i estratègia d'actuació al barri. S'ha fet una anàlisi escala per escala, de moviments 
de Padró, d'organització de les comunitats i de les diferències de cada veí per poder mirar les 
ajudes quan surtin les convocatòries. 
 
Caldria mirar de quina manera podem articular la rehabilitació dels edificis. Està previst que 
l'estudi acabi al mes de juny i encara no podem donar gaires dades. S'han detectat, respectes a 
les propietats que estan en mans jurídiques i d'agents les que es destinen a activitats socials 
per alguna fundació o per l'Agència de l'Habitatge, i altres entitats respecte de les quals no 
tenen aquesta funció i en les quals s'han detectat indicis de sobre empadronament. Això ho fan 
escala per escala en tots els edificis. No només és una informació tècnica, sinó també és una 
intervenció en la comunitat. 
 
Ens hem trobat amb un número molt important d'habitatges en els quals els propietaris no viuen 
al barri, i això dificulta el manteniment i la convivència a les escales, ja que hi ha cert 
distanciament quant al manteniment. Estem veient de quina manera es poden articular els ajuts 
per tal que les persones vulnerables no hagin de fer-se càrrec de les despeses comunitàries. 
 
- Projectes: Generar circuits identificats d'itineraris d'activitat física saludable 
 
Sr. Joan Jiménez: En un principi, des del servei, es volien fer planells en paper amb dos 
itineraris, Ca n'Anglada – Anella Verda i Ca n'Anglada – Parc de Vallparadís. No obstant això, 
la situació sanitària desaconsella treballar en paper, per la qual cosa aquest 2021 es treballaran 
els itineraris via internet i xarxes socials, i l'any 2021 i si la situació sanitària ho permet, es 
treballaran els dos itineraris en paper, en format de tríptics per a les persones i DIN A3 per 
penjar en comerços del barri i altres espais municipals i privats. El projecte és obert a tothom, 
però principalment està pensat per a la gent més gran.  
 
Ja tenim els dos itineraris fets i els serveis de comunicació els està adaptant per tal de penjar-
los a les xarxes socials, al web municipal i a l'agenda de la ciutat. També es valorarà la 
possibilitat de fer promoció mitjançant la pantalla que hi ha a l'estació de Vallparadís.  
 
- Projectes: Enquesta 
 
Sra. Núria Marín: Proposo no fer l'enquesta perquè amb l'estat de pandèmia les respostes 
podrien quedar desdibuixades respecte de la realitat. La proposta és no fer l'enquesta i guardar 
els diners pel que pugui sortir.  
 
Per la resta de projectes no tenim cap novetat per la qual cosa podem passar als comentaris, 
dubtes, preguntes, etc.  
 
Per assentiment s'està d'acord amb la proposta de no fer l'enquesta i guardar els diners pel que 
pugui sortir.  
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Punt núm. 3 de l'odre del dia: Precs i preguntes  
 
Sr. Jordi Trujillo: Sobre la plaça del pagès pregunta per què s'ha aprofitat l'actuació de col·locar 
les tanques a la plaça abans que s'acabi el formigó de la zona nord. Ara fa la sensació de presó 
i no pas d'un jardí. La segona pregunta és que no entenc per què n'hi ha tants projectes de 
ciutat i no de barri, ja que aquesta és una taula de barri. 
 
Sr. Amador Domene: Vam tenir reunions amb els veïns i la prioritat va ser col·locar la tanca pel 
tema de la delinqüència entre els joves d'aquesta zona. El tancament es va consensuar amb 
els veïns. Ara es pot controlar policialment millor aquesta zona. Cal pensar que l'arranjament 
començarà l'any 2022 per la qual cosa les tanques s'han posat abans. S'intentarà normalitzar la 
plaça. 
 
Sr. Joan Jiménez: Hi ha dos projectes de ciutat, la centraleta de la policia i la millora de la 
neteja. La centraleta va ser un projecte de l'AVV Ca n'Anglada que no es pot fer únicament per 
un barri en concret i per això es fa en tota la ciutat. 
 
El tema de la millora de la neteja era un projecte del Pla d'Acció del document de la diagnosi 
que s'està fent des de finals de l'any passat a tota la ciutat i, evidentment, també a Ca 
n'Anglada. Simplement s'ha aprofitat que la millora de la neteja ja s'està fent per posar aquest 
projecte del Pla d'Acció entre els projectes que s'estan desenvolupant. Però en cap cas a Ca 
n'Anglada es fa més ni menys que a la resta dels barris de la ciutat en aquest tema de la 
neteja. 
 
Sr. Jordi Trujillo: El projecte d'antenes parabòliques també és de ciutat i el taller informatiu 
sobre les ajudes. 
 
Sr. Joan Jiménez: En principi és per una zona concreta del barri. No es farà a tota la ciutat.  
 
Sr. Carles Marín: Els tres projectes que s'han presentat des de l'AVV poden ser projectes de 
ciutat perfectament. El projecte de la centraleta és pels problemes que tenen molts vens a 
l'hora de telefonar a la policia, i aquesta això és per no tenir personal, o bé arriben tard o bé no 
atenen les trucades. Per fer un seguiment a les demandes que molts veïns plantegen al 092. El 
projecte era per fer un seguiment de les trucades mitjançant un codi que policia haurà de donar 
als ciutadans. Amb aquest codi es podrà fer un seguiment de cada cas i del que ha fet la 
policia. La idea és valorar el treball de la policia que moltes vegades no es valora. Amb això 
donem transparència i seguretat als veïns. Evidentment això és un problema que no només 
afecta el barri de Ca n'Anglada. També afecta la resta de la ciutat. Hem vist amb molta tristor i 
decepció que no tenen equips que s'adaptin a les circumstàncies. Estem parlant de la tercera 
ciutat de Catalunya i no tenim una centraleta adaptada a les necessitats. Ara moltes trucades 
s'acaben perdent. Actualment ha millorat, però cal fer un esforç important per mirar de fer les 
coses i millorar en tots els sentits, per això es necessita un pressupost, inversions i recursos. 
Fa dos anys i encara no tenim el pressupost de la millora de la centraleta. És per indignar-se. 
 
El barri necessita, per les necessitats que té, més inversions que altres barris, i això no ho 
entenen. Defensem que es posin inversions per actuar sobre els problemes que tenim al barri. 
 
El tema de les antenes és un tema de ciutat, ja que el compliment de la normativa ha de ser per 
tota la ciutat i no només per Ca n'Anglada. Nosaltres vam proposar aquest projecte, ja que 
tenim un barri molt degradat i qualsevol que entri al barri ho pot veure. Pensem que si canviem 
la visió del barri farem un barri més agradable a la vista i no tan desestructurat i degradat. Això 
tindria un impacte a curt termini en els veïns, els quals s'il·lusionarien per entomar altres 
problemes més complicats. Nosaltres proposem treure les antenes i posar una per bloc en pla 
col·lectiu per tota la comunitat. 
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Amb l'excusa de les antenes podem entrar en les comunitats i veure molts dels problemes que 
tenim en convivència i integració. Cal tractar aquests problemes al més aviat possible ja que 
s'està creant una situació de conflictes. Les comunitats són l'espai on més vida social es fa. 
Ens heu d'aproximar a les persones per veure els seus problemes i reduir-los el màxim 
possible. Cal ordenar les comunitats per donar solucions als problemes, ja que són comunitats 
desestructurades que no tenen comunitat pròpia, i no paguen la comunitat i això genera que 
altres veïns no es puguin implicar en les seves comunitats. La situació acaba sent deplorable. 
 
També hi ha ocupacions incíviques que generen situacions d'enfrontament entre veïns. Cal 
evitar tots aquests problemes entrant en les comunitats. Necessitem un estudi d'equipaments 
segons les necessitats de la comunitat, un pressupost dels equips d'instal·lacions, adaptar 
l'edifici i altres aspectes com la disponibilitat dels veïns a fer la instal·lació. Que tots estiguin a 
casa seva quan es faci la instal·lació. Hem de conèixer la situació de cada veí en l'àmbit social i 
econòmic per saber si poden afrontar el cost de la instal·lació. Cal informar també dels 
avantatges de col·locar una antena col·lectiva i tenir accés a multitud de canals. El fet de treure 
les antenes de les façanes no vol dir que no puguin veure la tele. 
 
Sra. Núria Marín: Cales, això ja es va explicar a la Taula passada... 
 
Sr. Carles Marín: Si no m'ho deixeu explicar no sé on arribarem... 
 
Sra. Núria Marín: Cap problema, però si només parles tu... 
 
Sr. Carles Marín: parlo jo per què he fet les propostes. Si no voleu que faci cap proposta o que 
no expliqui res no té cap sentit estar en la Taula. Si voleu tanc i marxo. Ho deixo aquí, ja que no 
sabem que funció tenim nosaltres. Si presentes projectes de diferents tipus. He proposat tres 
projectes de l'AVV. 
 
Sra. Núria Marín: Però segur que podem parlar amb un cert ordre... 
 
Sr. Carles Marín: Aquests problemes són molt importants. El tema de les antenes ens pot 
ajudar a mirar i solucionar el problema que hi ha a les comunitats, parlar amb les persones i 
crear una connexió en un barri amb diferents culturals. Tenim una oportunitat per treballar. Jo 
haig d'explicar això i si no hem deixeu explicar això i vosaltres teniu propostes les donarem 
suport. 
 
Qualsevol entitat que posi a damunt de la Taula una proposta millor nosaltres la recolzarem. 
Nosaltres coneixem molt bé els problemes del barri. 
 
Sra. Núria Marín: Carles, estem aquí per sumar, no et posis a la defensiva, no t'estic atacant ni 
dient que no tinguis la paraula... 
 
Sr. Carles Marín: Les notícies que estem veient en els últims dies es continuen succeint, ja que 
no anem junts per solucionar coses concretes i hem de millorar aquest barri i des de les 
comunitats és la millor forma. 
 
El mercat il·legal nosaltres hem fet una proposta que es fan en diferents poblacions i és fer un 
mercat de coses de segona mà. Aquí se'ns diu que son coses que no es poden vendre. El que 
han de fer aquests mercats és regular a la gent que estigui en una situació concreta. S'ha de 
regular i millorar la situació per tal que es pugui posar en un mercat legal i no com ara en un 
mercat on no hi ha control. Cal donar a les persones l'oportunitat de vendre en un espai concret 
i amb mesures. Els equips tècnics de l'Ajuntament haurien de treballar en un mercat de segona 
mà per derivar a aquestes persones. Si aquest mercat s'ubiqués al centre de la ciutat no 
duraria ni una setmana. S'han de posar les piles i donar alternatives. Nosaltres com a voluntaris 
estem aquí invertint un temps el millor que sabem. Vostès tenen tècnics preparats i assessors.  
 



 
        Presidència 

 
 
 

 8

Ara hi ha més assessors que mai a l'Ajuntament, els quals es podrien posar a treballar pel barri 
o donar-nos alternatives per millor el barri. La nostra inquietud és millorar el barri. 
 
Sr. Hatim Mezouar: Em presento, sóc Hatim, president de la nova entitat cuidem Ca n'Anglada. 
 
Referent al mercat il·legal només s'ha actuat en l'àmbit de policia. Pregunto si s'ha pensat a fer 
altres coses a novell social. Només he sentit parlar amb Sr. Amador sobre detinguts, 
identificats, etc. És important traslladar les dades recollides per part de policia als serveis que 
corresponguin, serveis socials, Foment, Joventut, etc., per tal de trobar solucions. 
 
Crec que, a part de la policia, caldria buscar altres alternatives per solucionar aquest problema. 
Entenem que són persones sense identificació i amb problemàtiques socials. Cal buscar 
formes per solucionar els problemes d'aquestes persones. 
 
Referent a la dinamització del poliesportiu volia saber les edats dels joves que poden utilitzar 
aquest servei. Estem tenint problemes amb alguns joves d'entre 15 i 25 anys i aquest seria un 
bon espai per desenvolupar activitats per aquests joves. 
 
Referent al tema de la Casa d'Oficis voldria saber com s'han contractat a aquestes tres 
persones, i si són del barri o de fora i com s'ha gestionat. És important que els joves del barri se 
sentin valorats. 
 
Sr. Josep Ruiz: Estic una mica perdut amb tots els projectes. Penso que tots són importants i 
interessants pel barri. Personalment em preocupen dos aspectes. En primer lloc, no he sentit 
cap paraula per la gent gran, gent de més de 65 anys. Tenim una de les esperances de vida 
més grans del món amb 85 anys de vida aproximadament. 
 
Però també és important que la qualitat de vida de la gent gran no sigui de la millor, ben al 
contrari, és cada cop més precària. Per la qual cosa hem de mirar que aquest sector de la 
població, que després de tota la vida treballant, tinguin dret a viure la seva vida i un futur 
tranquil. La gent gran està preocupada. Hi ha molta gent gran que viu sola. I a més amb la 
pandèmia s'han multiplicat aquests problemes de la soledat en la gent gran. És una situació 
d'angoixa i d'estrès. Hem de tenir present a aquest sector de la població. 
 
De cara a aquest sector s'ha creat, en l'àmbit de Terrassa, l'Oficina d'Informació per a la Gent 
Gran, una oficina molt important per atendre i fer el seguiment dels seus problemes. Sóc 
partidari de crear a Ca n'Anglada aquesta oficina d'atenció a la gent gran. Sabem que hi ha una 
en l'àmbit de Terrassa, però per 37.000 persones grans que vivim a la ciutat és impossible 
donar un servei òptim. La gent de Ca n'Anglada no pot anar al carrer Sant Leopold, seu de 
l'actual oficina. 
 
Hauríem de mirar que dins del projecte Futur Ca n'Anglada 2030 es busqui un lloc al barri per 
posar aquesta oficina amb personal i tractar els seus problemes. Proposo crear l'oficina al barri, 
ja que i dotar-la de personal i dels recursos necessaris. 
 
Demano que en la pròxima reunió de la Taula es digui que s'ha decidit respecte a aquesta 
petició. 
 
Referent al tema de la convivència, cal dir que tenim un gran problema de convivència. Ca 
n'Anglada són dos sectors de la població separats, dos mons diferents. De Sant Tomàs amunt i 
la resta de Sant Tomàs en avall. 
 
No sé què és el què s'haurà de fer, però ser que alguna cosa s'ha de fer. Tenim un problema 
de manca de feina i d'expectatives, fi la gent viu al carrer i als bars provocant problemes a la 
policia. Tenim conflictes i problemes per les drogues. No hi ha feina ni ingressos mínims per a 
les famílies. És un problema molt greu. Cal fomentar la bona convivència al barri. Fa anys 
teníem el servei de mediació valorat positivament per nosaltres i caldria recuperar-ho.  
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L'Associació musulmana s'ha de posar les piles i compartir amb l'AVV els problemes per tal de 
millorar-los. Cal tenir confiança els uns amb els altres. Faig dues propostes per la pròxima 
reunió: Tenir retors sobre l'oficina d'atenció a la gent gran a Ca n'Anglada i fer un grup de 
treball per parlar sobre el civisme entre entitats i els serveis municipals implicats. 
 
Sr. Mustafà Ben El Fassi: Espero que algun dia puguem fer les trobades presencials perquè és 
important la interacció entre nosaltres. 
 
Em sap greu les imatges que van sortir al programa de Ana Rosa Quintana en les quals es 
deixa molt malament al barri. Un reportatge molt fanàtic i extremista que no té res a veure amb 
la realitat. M'agradaria enviar-li una carta a aquesta senyora perquè no estigmatitzi a un 
col·lectiu determinat. Cal veure i estudiar diferents vessants. 
 
Nosaltres, com a comunitat musulmana, formem part de la solució del problema i no estem per 
complicar els problemes. 
 
Al barri creiem que el problema és de civisme, convivència i seguretat. Si tots volem solucionar 
els problemes de veritat, necessitem molt temps. No farem màgia i ho solucionarem tot 
ràpidament. Les policies fan un gran paper, tant les municipals, com els mossos, com la 
nacional, però no tot és un tema policial. 
 
Hem intentat solucionar el mercat il·legal moltes vegades, però quan veuen a la policia se'n 
van. 
 
Hi ha gent que abusa que què reben ajudes públiques i aprofita el mercat per vendre. Hem de 
ser molt curosos amb molta gent. 
 
D'altra banda, preocupa el tema de les ocupacions. Hi ha gent que ocupa dos habitatges en 
carrers diferents. Aquesta gent està cobrant del sistema. Això no es pot permetre. Caldria 
identificar a aquesta gent sigui del col·lectiu que sigui. 
 
Sr. Joan Jiménez: Responent a una pregunta de Hatim. Serveis Socials ja ha intervingut en el 
mercat il·legal, concretament l'any 2019 es va fer un treball per part del servei. Però la gran 
majoria dels manters ja estaven sent atesos pels professionals, és a dir, estaven al circuit, i en 
molts casos rebien una prestació, encara que la prestació, en molts casos, sigui de poca 
quantitat. No tenim les dades aquí, però van ser aproximadament cinc persones les que no 
estaven dins del circuit dels serveis socials. Cal dir que això va provocar un efecte "llamada" 
per gent de fora. Es va deixar de fer, ja que el nombre de persones no ateses pels serveis 
socials era, com he dit abans, mínim. Ara el tema és policial. 
 
Sr. Carles Lázaro: Vull fer una reflexió general. Personalment em trobo en una situació igual 
que en l'anterior Taula. El meu grup municipal fa tres anys va crear les bases de funcionament 
de la Taula de Ca n'Anglada, per la qual cosa som "debotos" de la metodologia. En la Taula de 
Ca n'Anglada es va establir una diagnosi. Hi havia 48 propostes dins la diagnosi. Aquesta 
diagnosi assenyalava el camí a 10 anys vista amb projectes a curt, mitjà, i llarg termini i amb 
uns indicadors amb mecanismes de participació per aportar en comissions de seguiment. Tot 
això havia de funcionar amb un pressupost, pressupost que han demanat diverses entitats del 
barri. 
 
El pressupost era el nuclear d'aquesta Taula, ja que el problema no és de barri en si, el 
problema és una zona de Ca n'Anglada on hi ha un col·lectiu que té uns indicadors de pobresa, 
de poca inserció laboral, d'abandonament escolar, de problemes d'ocupació d'habitatges, etc. I 
tot això, aquí, a Madrid o a París, si no hi ha diners al darrere i amb projectes clars i coordinats 
és voler donar voltes a la pilota. 
 
Hi ha una frase famosa de gent que treballa en aquests àmbits que diu "S'ha d'actuar a l'escola 
i a l'escala". A l'escola amb programes de formació preveient tots aquells abandonaments 
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prematurs del sistema educatiu, i sobretot, amb els joves que ocupen l'espai públic per què no 
tenen altres alternatives. 
 
S'ha parlat de la Casa d'Oficis, només s'han contractat dues persones de tot un col·lectiu de 
joves. Es podria haver fet l'escola de segones oportunitats i plans assistencials per aquelles 
persones que no tenen domini de l'idioma. Fer polítiques d'inserció, ja que la inserció laboral és 
difícil sense inserció social, especialment entre joves. 
 
No hi ha uns equips de mediació potents per promoure els problemes del dia a dia, 
professionals que trepitgin el carrer i que parlin amb la gent. En definitiva, que detectin els 
problemes. 
 
Cal fer un pla transversal i coordinat, amb pressupost i que aquesta Taula sigui perquè les 
entitats parlin de com veuen el desenvolupament dels projectes i no assistir només per 
escoltar, ja que no t'ubiques en el que s'ha fet i el que queda per fer. 
 
Entenc que la policia és imprescindible, ja que és com el paracetamol. La policia baixarà la 
febre cada dia si cal, però cal anar a l'arrel del problema per solucionar-ho. 
 
Trobo a faltar un pla transversal i coordinat, que em digui com som, quins objectius tenim, quin 
nivell de compromís tenim. Totes les entitats demanen anar més enllà. No s'ha de venir a 
escoltar sinó a implicar-se directament com ens demanen les entitats. 
 
Sra. Núria Marín: Demano rigorista i no repetir els mateixos arguments. Hi ha coses que s'estan 
repetint d'anteriors taules. La Taula futur Ca n'Anglada 2030 tenia una sèrie de projectes dels 
quals es van agafar uns quants d'un llistat per anar treballant. Estem en un punt on costen les 
coses. La policia i els Mossos, durant tres mesos, han estat en alerta activa per ajudar a les 
persones que hi viuen a Ca n'Anglada. També a novell social hi ha un desplegament important, 
ja que cal garantir que el jovent estigui ben atès davant l'arribada de l'estiu. 
 
S'està treballant sobre l'escola de segones oportunitats, però encara passaran un parell de 
mesos per tal que el liciti. 
 
Respecte a l'oficina de la gent gran, ja ho vam comentar a la passada Taula. Terrassa no tenia 
una oficina centralitzada i ara ja la tenim. Tenir una seu a cada barri no està previst 
econòmicament. Molta gent s'està desplaçant, sí, la gent es desplaça tot i que amb la 
pandèmia s'ha tallat una mica el ritme de consultes i tràmits. Però quan passi la pandèmia 
tornarem a la normalitat de visites i tràmits. 
 
Sra. Rosa Sanz: En relació amb les paraules del Sr. Marín sobre la centraleta i sobre que no es 
fan inversions en temes de policia haig de dir que, la centraleta, evidentment no és un projecte 
únicament pel barri de Ca n'Anglada, ho és per tota la ciutat. La Policia no està territorialitzada 
com altres serveis, tot i que quan cal, com ara, es fa un reforç extra en aquest barri. 
 
D'inversions s'estan fent moltes. Aquest any s'ha augmentat el nombre d'agents en 15 nous 
agents. Per l'any 2022 hi ha el compromís d'augmentar en 10 agents més. S'estan col·locant 
càmeres unipersonals. Les col·locaran càmeres de videovigilància en espais on sigui 
necessari. La centraleta s'ha reforçat amb personal i encara es reforçarà més, ja que estem 
fent una selecció de personal. S'estan fent moltes actuacions i inversions que, encara que no 
ho sembli, hi ha un pressupost associat molt important. 
 
Ens falta l'adjudicació tecnològica de la centraleta, en la qual s'està treballant, ja que el 
pressupost és elevat i tenim també altres necessitats. 
 
Sr. Carles Marín: Fa dos anys que s'ha signat en la comissió de treball que ens faríeu arribar un 
pressupost i això es pot consultar. 
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Sra. Rosa Sanz: Ho consultaré. 
 
Sr. Carles Marín: No es compleixen els acords. Fa dos anys es va quedar en fer un pressupost 
i encara no el tenim. Pregunto, tan difícil és fer un pressupost? 
 
Sr. Rosa Sanz: Li farem arribar el pressupost. 
 
Sr. Carles Marín: És un acord que no es va complir i com aquest hi ha molts que no es van 
complir. Treballeu per complir els acords. 
 
Sra. Llúcia Linuesa: Vull afegir unes dades sobre l'oficina de la gent gran i en relació amb 
l'atenció des dels serveis socials. Ja fem l'atenció a la gent gran, però caldria veure si hi ha 
algun altre tipus de necessitats més enllà dels tràmits específics que pugui fer l'oficina. Serveis 
socials també atén a la gent gran, de fet estem pendents de rebre un estudi de la Diputació que 
es va fer amb persones de més de 80 anys del barri de Ca n'Anglada que vivien soles i estaven 
ateses i no presentaven necessitats importants. 
 
La majoria tenen ben referenciat on estan els serveis socials. Segurament se'ns escapa 
algunes necessitats que les haurem d'ajustar i parlar de com les podem cobrir des de serveis 
socials com a resposta més de proximitat. 
 
Sr. Amador Domene: S'està treballant en el mercat transversalment amb altres serveis. Per 
respondre a Carles Marín sobre el tema de la centraleta, dir que és una reivindicació vostra de 
fa temps, però també és un tema de ciutat. Des de l'estiu es van fer unes comissions per 
millorar el tema de la polèmica en concret. Una de les comissions treballava el tema de la 
centraleta i s'ha detectat les necessitats, tant de recursos materials com a humans. Està en 
projecte, independentment de la Taula de Ca n'Anglada. S'ha augmentat el personal, es 
traslladarà la centraleta, s'instal·larà software per gestionar les trucades, donarem una 
numeració a les trucades, etc. Independentment si la Taula té o no pressupost, tot això ja s'està 
treballant des de la policia. Necessitem una nova centraleta també per les trucades internes de 
la mateixa policia. Ens hem de modernitzar i ho estem fent. 
 
Sr. Miguel Hidalgo: La FAVT vam tenir una reunió fa tres setmanes amb la Núria Marín sobre 
un projecte al barri de Ca n'Anglada el qual es podria estendre a La Maurina. El projecte estava 
basat a establir contactes amb els veïns i les comunitats de veïns. La idea era que els mateixos 
veïns organitzats facin els contactes veient el perfil ideal de les persones per acompanyar a la 
gent gran i a la gent amb problemes de convivència. Tot això amb persones de confiança del 
mateix barri, i col·laborar amb els serveis socials i amb altres serveis municipals. No podem 
viure quan tenim problemes i no fer res. 
 
Nosaltres volem ser part del debat sobre els afectius policials. Els agents es jubilin i no es 
cobreixen les baixes. Difícilment així es pot donar un servei amb garanties. Fins i tot un sindicat 
de policia es queixa de la manca d'efectius. 
 
Sra. Núria Marín: Rosa Sanz ja ha explicat que les jubilacions s'han cobert i que aquest any 
s'han creat 10 places noves d'agents. 
 
Sr. Miguel Hidalgo: Segons els sindicats de policia no és així. 
 
Sra. Núria Marín: Això és real. 
 
Sra. Rosa Sanz: El problema més crític es va produir a principis de 2019, quan va entrar en 
vigor la normativa per la qual els agents es podien jubilar anticipadament, concretament als 59 
anys. Es va produir un moment crític, ja que un nombre d'agents es va jubilar exercint el seu 
dret. Des de llavors i fins ara no hem parat de convocar noves places de policia per cobrir a 
aquests agents jubilats. I ara ja estem creant noves places. I això no es pot debatre, ja que 
tenim totes les convocatòries.  
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Sra. Núria Marín: Respecte al projecte del picaporta, li vaig dir que donaria una resposta. He 
parlat amb els serveis de comunitats, un servei molt potent a Terrassa, han actuat i estan 
actuant a Ca n'Anglada en clau d'excel·lència. El problema ha estat la pandèmia, però es 
dependrà tan bon punt es pugui fer. 
 
També quedarem amb l'AVV i el servei de comunitats perquè els hi expliquin el treball que fan. 
Això està en marxa. Ens hem de centrar en el tema de la Taula, ja que tinc la sensació d'acabar 
la reunió sense arribar a compromisos. En una reunió on hi han tantes entitats i partits polítics 
hem d'arribar a tenir una sèrie de compromisos, entre altres coses, dels projectes que estan en 
marxa. Si hi ha alguna cosa nova que voleu portar a la Taula, com al Carles Marín, parlem i ens 
hi posem. 
 
Algunes vegades perdem el temps en temàtiques i cal anar més per feina. Respecte a si s'ha 
enviat la documentació ho comprovarem. 
 
Sr. Joan Jiménez: Sí, es va enviar la documentació que ens va fer arribar el Carles Marín a tots 
els membres de la Taula, entitats i partits. 
 
Sra. Núria Marín: Respecte al projecte de l'enquesta quedem en no fer-la i guardar els diners. 
 
Sr. Hatim Mezouar: No m'hi han respost sobre els joves contractats per la Casa d'Ofici. 
 
Sra. Pilar Gutiérrez: Les dues persones contractades van participar en la Casa d'Oficis. El 
procés de selecció s'ha fet en base del treball que han realitzat durant la Casa d'Oficis. S'ha 
valorat la puntualitat, l'interès, el treball, etc. S'ha fet una valoració entre els 8 joves i tothom 
van estar d'acord amb el resultat. 
 
Ara mateix no et sabria dir si eren o no del barri, però en tot cas segur que eren del districte 2. 
 
La Casa d'Oficis és un projecte pel districte 2 i Ca n'Anglada. Evidentment el percentatge de 
participants del barri és superior a la resta. Sempre que s'agafen joves es fa prèviament un 
procés de selecció. 
 
Sra. Núria Marín: Josep Rodríguez podrà respondre sobre el tema del poliesportiu. 
 
Sr. Josep Rodríguez: Està pensat per un poliesportiu cobert. Tothom pot entrar, i a partir del 
perfil de la gent que entri començarem a treballar. No es tanca la porta a ningú. 
 
Sr. Mustafà Ben El Fassi: M'agradaria saber quins professionals hi són a partir de les 21 hores 
treballant al barri. Qui s'ocupa d'aquest forat a partir de les 21 hores. 
 
Sr. Núria Marín: Ho podreu parlar aquest dijous, ja que tenim una reunió amb les comunitats 
musulmanes i podem mirar si es pot fer alguna cosa a partir de les 21 hores. 
 
Sr. Josep Rodríguez: s'han de fer accions estructurals i Ca n'Anglada necessita organització en 
aquest sentit. És un problema estructural i econòmic. 
 
Sr. Carles Marín: A les propostes que vam fer vam presentar també la proposta del Pepe Ruiz. 
Vosaltres heu d'acceptar això com a projecte. 
 
Nosaltres demanàvem que a la Casa d'Oficis que es formés gent per fer de mediador, agents 
cívics, etc., per treballar els problemes que tenen les comunitats. La Casa d'Oficis ens ha de 
servir per implantar en el territori a aquestes persones perquè puguin fer un treball directe en el 
barri. S'han de signar convenis amb el SOC perquè la Casa d'Oficis tingui una durada 
d'almenys cinc anys, i que sigui per 20 o 30 persones i no per 8 com ara. Les necessitats que 
tenim al barri són molt importants i s'ha de fer això. 
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Torno a dir, el projecte que ha presentat el Pepe Ruiz s'ha de tenir present. Cal una oficina al 
barri per a la gent gran i per això s'ha presentat a la Taula, per la qual cosa heu de mirar que es 
pot fer. 
 
Sr. Jordi Trujillo: Vull recollir les paraules del Pepe Ruiz i el Carles Lázaro, el tema ordre i el 
tema objectius. Caldria plantejar-se objectius, ja que sembla que anem al so que sona la 
música. 
 
Hi han quatre punts importants que s'han de treballar, i per això cal tenir uns projectes i uns 
pressupostos. Si no es volen donar uns pressupostos caldria preguntar-se que quantitat de 
diners es disposa i després repartir aquests diners entre els diferents projectes. 
 
Hi ha quatre eixos principals i un full de ruta. Primer seria l'activitat lúdica i de formació per la 
franja de fins als 14 anys. Aquest tema ja s'està treballant per part del Josep Rodríguez. El que 
caldria és reforçar l'Esplai per arribar a més joves. El segon objectiu seria fer plans d'activitats 
esportives i culturals amb una formació per joves d'edats entre els 15 i els 23 anys. 
 
Les edats són orientatives. Després hi ha una tercera part on entraria la proposta del Pepe 
Ruiz, la qual caldria posar en negreta a l'acta. Fer espais lúdics i puntuals per a persones d'edat 
avançada, a partir dels 60 o 65 anys. El quart eix que s'ha de treballar són els espais lúdics, 
orientats a les famílies amb nens que també van units a una formació cívica, valors de 
ciutadania i un ecologisme de base. Cal donar aquesta formació. 
 
Més o menys aquests quatre temes han sortit en aquesta reunió. S'han de treballar i s'han de 
fer projectes en comandància amb aquests quatre punts. Deixo un últim punt que és el 
seguiment i l'erradicació de la delinqüència. Heu dit que serveis socials ha detectat que hi ha 
gent que venc coses de les escombraries o de procedència dubtosa, i que estan cobrant de 
serveis socials. Caldria plantejar-se, potser sent una mica dolent, comunicar-los que si volen 
seguir venent aquests productes, la prestació de serveis socials la perdrien. És una mica 
dolent, però caldria fer-ho. 
 
Tinc una petició específica per la policia i espero que Amador la faci arribar. La policia no està 
per generar crispació. I això que quan telefones et diguin que no tenen efectius s'ho poden 
estalviar. Jo ho sento molt, però la policia no està per generar crispació, està per treballar. 
 
Què no tenen mitjans? Estic d'acord, ja que les retallades van arribar a tot arreu. Alguns es 
pensaven que les retallades únicament arribarien als treballadors. Des del govern central han 
retallat a tot arreu, i és lògic que també hagin retallat a la policia. I és lògic que posin més 
mitjançant la policia. Però ells no estan per generar crispació. És una cosa que demano. 
 
I el tema dels facilitadors de la convivència a Terrassa. Ja hem tingut facilitadors de la 
convivència . Es podrien recuperar. La pregunta és perquè es van retirar. Igual que es van 
retirar alguns serveis del barri per interessos, i eren serveis voluntaris. 
 
Si l'administració no arriba per un tema de pressupostos podria tirar de voluntaris. Que no 
hauria de ser, ja que si calen voluntaris caldria dir que hi ha llocs de treball que s'haurien de 
cobrir. I s'han de crear aquests llocs de treball. Però es pot tirar de voluntaris. Jo mateix he anat 
moltes nits amb els facilitadors de la convivència, i ho fèiem altruistament. L'ideal seria que hi 
hagués professionals. Què això no vol dir que els voluntaris no estan preparats. Vam fer cursos 
i tenim una titulació de mediadors socials. Diuen que hi ha uns projectes que no estan a l'acta. 
Jo no vaig estar a l'última reunió, però si s'han presentat projectes per part de qualsevol entitat 
han d'estar reflectits a l'acta. 
 
Sra. Núria Marín: Dels projectes que no s'han parlat avui és que no n'hi ha novetats. 
 
Sr. Jordi Trujillo: Jo he entès que hi ha projectes nous, i si és així, ens ho heu de fer arribar, per 
dir si ens agraden o no. El que us demano és que aquesta Taula no es converteixi en la Taula 
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de residus, que era una taula informativa. Jo no vull participar en un altre taula o en cap altre 
organisme que sigui informatiu. Per rebre informació ja tinc el facebook. Però m'agradaria que 
m'arribés tota la informació. 
 
Sr. Carles Marín: En l'acta de l'última reunió venen els projectes que es van presentar. Passeu-
li les actes. El més important de tot el que s'ha parlat aquí és que tinguem un pressupost per fer 
les coses. Podem parlar de moltes coses, però si no hi ha pressupost no avançarem ni farem 
res. 
 
Sr. Jordi Trujillo: És el que jo deia, si no hi ha pressupost no sabrem de quants diners disposem 
i quan podem repartir entre els projectes, es pot fer al revés també, tot i que no és el que 
correspondria. 
 
Sra. Núria Marín: Després de dues hores de reunió quedem que el Joan us passarà els 
objectius d'aquesta taula de projectes per tal que tothom els tingui, ja que sembla que algú no 
els té. 
 
Sr. Joan Jiménez: El que va aprovar el Ple de l'Ajuntament va ser desenvolupar una diagnosi 
que s'havia fet, i aquesta diagnosi contempla el desenvolupament de 48 projectes. 
 
Que va passar? L'any 2018 l'Ajuntament va començar a treballar en aquests 48 projectes, però 
l'AVV de Ca n'Anglada no va estar d'acord i va presentar el seu propi pla de 10 o 12 projectes. 
Però això no va ser el que es va aprovar al Ple i que nosaltres havíem de fer. A partir d'aquí 
vam dir que cada entitat proposés uns projectes i faríem uns quants per començar. L'AVV va 
proposar 3 projectes, l'Esplai 2 i l'Ajuntament 2, en total 7 projectes. 
 
Fins ara hem estat treballant aquests 7 projectes. Alguns han acabat, altres s'estan 
desenvolupant, i altres estan congelats. 
 
Més tard vam fer una Taula amb el Síndic de Greuges de Catalunya en la qual, la llavors 
presidenta de la Taula, Lluïsa Melgares, es va comprometre a ampliar el nombre de projectes 
més endavant. 
 
Mirant cap al futur, hem ampliat el nombre de projectes agafant del Pla d'Acció del document 
de la diagnosi uns quants projectes. Què és això el que s'ha de desenvolupar. Ara hem passat 
de 7 a 15 el nombre de projectes, i en un futur, si econòmicament es pot, s'ampliaran a més. 
 
Sr. Carles Marín: Els projectes que hem presentat nosaltres també entren al Pla d'Acció. 
 
Sr. Joan Jiménez: No entren al Pla d'Acció. 
 
Sr. Carles Marín: Ja et diré jo on encaixen. Ara ens dieu que no encaixen. És surrealista. 
 
Sr. Joan Jiménez: Ja ens ho diràs! El projectes de les antenes, del mercat i de la centraleta no 
surten de lluny entre els 48 projectes del Pla d'Acció. És més, en el document de la diagnosi no 
hi ha cap referència, ni contempla cap problema per aquests vessants. 
 
Sr. Carles Marín: El tema de les antenes és per donar una bona imatge al barri. 
 
Sr. Joan Jiménez: Tots tres projectes són problemes del barri en major o menor mesura. Però 
cap d'ells estan contemplats al document de la diagnosi ni al Pla d'Acció. La Taula va acordar 
de fer aquests projectes i s'estan fent, alguns més ràpidament i altres amb més dificultats. 
 
Sr. Carles Marín: el document de la diagnosi parla d'indicadors, de població destinatària, etc. 
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Sr. Joan Jiménez: Les fitxes que us hem fet arribar a tots vosaltres ja posen els indicadors i les 
altres dades. Això ho hem treballat des de diferents serveis. Ara a les fitxes consten els 
indicadors, els perfils socials, els beneficiaris, i tot el que correspon. 
 
Sr. Carles Marín: Quan es va aprovar la Taula es van aprovar aquests projectes que vam 
presentar les entitats. 
 
Sra. Núria Marín: Són aquests 15 projectes que tenim ara. 
 
Sr. Joan Jiménez: Això Carles, va ser posteriorment, a la tercera Taula crec recordar. 
 
Sr. Carles Marín: Això el que fa és distorsionar la realitat. 
 
Sra. Núria Marín: Ara el que tenim a sobre de la taula són els 15 projectes dels quals s'ha de 
fer el seguiment i tots tenen la fitxa adjunta. 
 
Sr. Joan Jiménez: Tots tenen les fitxes i estan actualitzats. Tots els serveis han treballat les 
seves fitxes posant el que demanaven. Tota la informació que està al Pla d'Acció i que el Sr. 
Medina, representant de l'AVV a la Taula ens va demanar, i també alguns partits polítics. 
 
No obstant això, si veieu alguna cosa que no us quadra ens ho dieu, ho parlem amb el servei 
corresponent, i si s'ha de modificar ho fem. Les fitxes no són la Bíblia i es poden modificar si 
així ho considerem tots. 
 
Sra. Núria Marín: Són les 20:06 hores, hem començat a les 18:05. Després de dues hores ens 
emplacem a la propera Taula. Teniu aquest document, teniu la proposta de l'AVV, i a la 
pròxima reunió ens veiem. Si entremig hi ha alguna cosa ho podem parlar. 
 
Amb l'AVV tinc pendent alguna reunió amb els serveis de comunitats. Us proposaré dia per la 
reunió. 
 
Sr. Carles Marín: Tornarem a posar les comissions de treball per als projectes. Les tornarem a 
posar en marxa. No entenc per què es van aturar. 
 
Sr. Joan Jiménez: els grups de treball es van aturar a petició del representant de l'AVV a la 
Taula ja fa un temps. Va dir que no servei per res. Hauríeu de parlar entre vosaltres. 
 
Els Grups de Treball va ser una proposta del representant d'ERC, Sr. Pau Consola, l'any 2019, 
i què la Taula va acceptar. Per cada projecte es va fer un Grup de treball. L'AVV assistia 
pràcticament a tots els grups de treball. Però tu saps Cales, perquè tu vas assistir a molts, que 
assistien molt poca gent. Normalment ens trobàvem tu, jo, l'Alfonso Echávez representant a la 
FAVT i, de tant en tant, algun partit polític. I moltes vegades estàvem, vosaltres com AVV i jo. 
 
Sr. Carles Marín: Ho poseu en marxa i anem a treballar i a fer coses. 
 
Sr. Joan Jiménez: Només deixar clar que no es van deixar de fer per nosaltres. Podeu 
consultar i descarregar tota la informació a la web municipal Participa Terrassa, actes, resums 
de reunions, grups de treball, diagnosi, i altres documents d'interès. 
 
Sr. Carles Marín: Hem de poder treballar a les comissions i fer un treball per presentar a les 
reunions. Estem fent reunions que no van enlloc i que no es fa res. 
 
Sra. Núria Marín: No accepto que es digui que no es fa res. Hem repassat ara l'estat dels 
projectes i s'han explicat detingudament. 
 
Donem per tancada la sessió. Gràcies per la vostra assistència.  
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No havent-hi més temes a tractar es tanca la sessió a les 20:05 hores.  
 
 
               Presidenta                         Secretari 
 
 
 
 
 
 
            Núria Marín García     Joan Jiménez Montes  
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