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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA TAULA DEL PROJECTE "FUTUR CA N'ANGLAD A 2030" AMB LA 
PARTICIPACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

 
Núm.:  2/20 

Caràcter:  Extraordinària 

Data:  3 de novembre de 2020 

Horari:  De 11:30 a 13.23 h 

Lloc:  Telemàtica  
 
Hi assisteixen: 
Lluïsa Melgares   Presidenta de la Taula 
Rafael Ribó Síndic de Greuges de Catalunya 
Jaume Saura Adjunt General al Síndic  
Maria Trias Assessora sindicatura  

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 
Meritxell Lluís Representant del GM Junts  
Isaac Albert Tinent d'Alcalde 

Núria Marín Tinenta d'Alcalde 
Noel Duque Tinent d'Alcalde 
Alfonso Echávez Representant de la FAVT 
Manuel Medina Representant de l'AVV Ca n'Anglada 
Carles Marín Representant de l'AVV Ca n'Anglada  
Josep Rodríguez Representant del Grup Esplai Colònies Ca n'Anglada  

Adrià Representant de l'Assoc. Comerciants Ca n'Anglada 
Eunice Muniesa Representant del Col·lectiu de Dones de Ca n'Anglada 
Marc Moreno Representant de l'escola Ramon Pont 
Josep Ruiz Representant de la Gent Gran del Districte 2 
Isidre Colás Coordinador General  
Emilia Andreu Directora d'Àrea 

Cristina Escudé Directora d'Àrea 
Santiago Martínez Illa Director d'Àrea 
Helena Alcaraz Directora d'Àrea  
Miquel Pérez Director d'Àrea 
David García Director d'Àrea 

Montserrat Martínez Directora d'Àrea  
Rosa Sanz  Directora d'Àrea 
Lídia Guillen Gerent de la SMH  
Àngels Mira Gerent d'EGARVIA 
Pilar Gutierrez Gerent de Foment 
Eva Magaña Directora de programes 

Joan Coy Director del servei de Cultura  
Lucia Linuesa Directora de Serveis Socials 
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Carles Sánchez Cap del servei d'Esports 
Roser Ortega Coordinadora D2 

Xavier Falgar Tècnic de programes 
Joan Jiménez Secretari Taula 
Membres absents:  
Alfonsa Redondo Representant de l'AVV Per la Millora de Ca n'Anglada 
Hamid Azroual Representant de l'Assoc. Cultural Musulmana  
Fernando Viedma Representant de l'Assoc. Gent Gran de C.A - T i M 

Josep Robert Representant de l'Assoc. Gent Gran de Ca n'Anglada  
Excusen assistència : 

Jordi Ballart Alcalde de Terrassa 
Isabel Marqués Sindica de Greuges Municipal 
Miguel Hidalgo Representant de la FAVT  
Andrés Zamora Representant de l'Assoc. Afectats per l'Esponjament  

 
 
Desenvolupament de la sessió   
 
La Sra. Lluïsa Melgares dóna la benvinguda i agraeix l'assistència. Disculpa l'absència de 
l'alcalde ja que no s'ha pogut connectar degut a un problema familiar urgent. Afegeix que cal 
caminar junts i seguir treballant pel barri de Ca n'Anglada. El motiu de la reunió és la retirada de 
la PR del Ple mes de febrer a canvi de reunir-nos per parlar sobre l'estat del projecte Futur Ca 
n'Anglada 2030.  
 
Hi han projectes que estan a punt de finalitzat com la Casa d'Oficis, altres que estan en marxa 
com l'Esplai al carrer, la Dinamització del poliesportiu i l'Enquesta que s'està en fase 
d'al·legacions per part de les entitats. Altres projectes com la Centraleta de PM i les Antenes 
parabòliques estan vinculades al Pla de Mandat i a l'Esponjament i a la rehabilitació de la zona 
nord respectivament.  
 
El projecte que presenta més complicacions és el Mercat il·legal. En aquest projecte s'està 
treballant amb la presència de la Policia Municipal. L'ajuntament farà el que calgui per arribar a 
una solució.  
 
Actualment l'Ajuntament està treballant en altres projectes vinculats al document de diagnosi.  
 
El Sr. Rafael Ribó presenta l'equip que l'acompanya. Destaca la màxima disponibilitat per 
col·laborar amb les administracions i entitats socials per avançar i intervenir en la solució dels 
problemes. El Síndic és dóna er informat amb les informacions rebudes i amb l'última visita a la 
zona de l'esponjament.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que a partir d'ara s'informarà de l'estat dels diferents 
projectes i demana si algú vol parlar.  
 
La Sra. Pilar Álvarez manifesta que la zona nord del barri és la que està pitjor. Les persones no 
mantenen les mesures de seguretat contra el Covid. Denuncia la manca de convivència i la 
manca de Mossos, no tant de Policia Municipal.  
 
El Sr. Manuel Medina demanar un aclariment al Síndic sobre la reunió del dia 15 al barri de Ca 
n'Anglada en la qual es va informar a l'AVV, partits polítics i entitats que estava suspesa i en 
canvi es va celebrar.  
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L'AVV va fer una instància i la resposta va ser que es va canviar el format  de mutu acord amb 
el Síndic de Greuges de Catalunya. En canvi, la Síndica Municipal de Terrassa ens va 
comunicar que havia rebut una trucada de l'ajuntament per tal de canviar el format de la reunió.  
 
L'AVV vol saber si va ser un canvi de format unilateral per part de l'Ajuntament o un acord entre 
les dos institucions.  
 
El Sr. Jaume Saura respon que van rebre una trucada de l'ajuntament manifestant que el 
Procicat recomanava que les reunions no fossin de més de 10 persones. L'ajuntament ens va 
proposar i es va acordar arrel de la proposta municipal mantenir una reunió amb el format 
proposat per l'ajuntament (visita esponjament) i fer una altre reunió amb els veïns el format que 
avui realitzem.  
 
El Sr. Rafael Ribó aclareix què sempre que s'ha demanant al Síndic reunió amb les entitats 
veïnals sempre s'han fet. Si ara s'està obstaculitzant és per culpa de la crisis del Covid.  
 
El Sr. Manuel Medina manifesta la seva sorpresa ja que s'ha anul·lat la reunió per la situació 
sanitària i dies més tard, l'alcalde, realitza un acte lliurant uns premis i una junta de seguretat 
amb el Sr. Miquel Sàmper (Conseller d'Interior del Govern de la Generalitat) amb més de 10 
persones. També inaugura un pavelló a Terrassa amb més de 10 persones. El Sr. Medina vol 
que quedi constància i per això ho posa en coneixement del Síndic.  
 
Manifesta que els treballs que s'han realitzat dels projectes ja es van realitzar en el passat 
mandat. Amb el govern anterior es van fer les comissions on únicament assistia l'equip de 
govern i el PP.  
 
Posa de manifest que el projecte continua sense pressupost  i sense pressupost no es poden 
fer els projectes.  
 
Fa 1 any que el Síndic va recomanar que és dotés de pressupost el projecte i encara no tenen. 
No s'ha fet cap canvi en la partida de 2020.  
 
El Sr. Medina denuncia que només s'ha canviat el pressupost d'aquest 2020 per interessos 
contraris al barri de Ca n'Anglada. Concretament al mes d'abril, l'equip de govern va fer un 
canvi de crèdit de 220.300 € del projecte de l¡Esponjament de la zona nord del barri per 
dedicar-ho a la compra de mascaretes per protegir del Covid. El mateix dia fa una transferència 
de crèdit de 150.000 € per una altre compra de mascaretes que també surt del projecte de 
l'Esponjament.  
 
El Sr. Medina es queixa de què aquests diners haurien d'anar al barri de Ca n'Anglada i no a la 
compra de mascaretes. Tot i que entén la gravetat de la situació sanitària i que cal liquiditat per 
comprar les mascaretes però les podien agafar d'altres partides del pressupost.  
 
El Sr. Medina considera un greu error que el projecte Futur Ca n'Anglada 2030 continuï sense 
pressupost i acusa al govern de la ciutat d'incomplir el desenvolupament des projectes aprovats 
per la Taula.  
 
Sobre les paraules de la regidora de fer més projectes manifesta que si l'ajuntament no és 
capaç d'executar els set que té sobre la taula no cal plantejar més. Sense pressupost no és pot 
treballar. L'únic que ha tingut pressupost ha estat la Casa d'Oficis i s'ha fet amb els diners de la 
Generalitat.  
 
El Sr. Medina considera que continuem en la mateixa situació del 2018 i acusa al govern 
d'incomplir la PR i de no destinar pressupost al projecte Futur Ca n'Anglada 2030.  
 
El Sr. David Aguinaga manifesta la seva sorpresa i perplexitat per l'anulació de la reunió que el 
Procicat l'havia autoritzat.  
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Manifesta la manca d'indicadors en els projectes, dates d'inici i finalització dels mateixos, 
pressupost, perfils, etc. No tenir indicadors genera incertesa. Demanar al Síndic que sigui 
exigent amb els indicadors per saber so s'està avançant o no en l'execució dels projectes.  
 
El Sr. Cales Lázaro manifesta que ells van liderar el projecte Futur Ca n'Anglada 2030 en el 
qual hi havia projectes a curt, mig i llarg termini. No s'està aplicant la metodologia contemplada, 
indicadors per exemple i no hi ha pressupost. Demana una metodologia clara, unes propostes 
temporitzades en el temps i un consens amb les associacions i entitats veïnals, culturals i 
socials.  
 
L'equip de govern va votar no a dotar de pressupost el projecte i porta a terme 
convençudament els projectes.  
 
Demana que s'apliqui una metodologia, la qual és pot canviar amb el consens de totes les 
parts.  
 
El Sr. Lázaro manifesta que si no es creu en aquesta Taula caldria repensar-la per tal de tenir 
un full de ruta per al barri.  
 
La Sra. Meritxell Lluís demana fer un repàs de les accions i que s'expliqui com és faran els 
projectes que l'ajuntament vol afegir. Sol·licita saber les inversions amb els recursos invertits 
pels propis serveis en el projecte.  
 
El Sr. Carles Caballero informa que fruit de la situació sanitària de Covid s'ha patit un 
decreixement d'ingressos d'uns 8 milions d'euros i un increment de despesa de l'ordre de 7 
milions d'euros, la qual cosa significa un dèficit acumulat d'uns 15 milions d'euros.  
 
L'equip de govern vota en contra de determinades propostes no pas per no tenir ganes de tirar-
les endavant, sinó perquè s'han de gestionar els recursos públics, que son els recursos de tots i 
totes. En aquests moments hi ha una manca d'aquests recursos i això fa que tinguem, més que 
mai, de gestionar amb responsabilitat. En el cas de Ca n'Anglada aquest govern destina una 
partida de 1'4 milions d'euros aproximadament per acabar l'esponjament i necessitem l'ajut i 
implicació de la resta d'administracions per tal d'obtenir ajudes i recursos per tirar endavant tots 
aquets projectes.  
 
La Taula és va plantejar a 12 anys vista, la qual cosa va ser encertada per la dimensió del que 
s'ha de fer. Aquest any el pressupost d'inversions de l'ajuntament es ressentirà als 37 barris de 
la ciutat per la situació de Covid la qual ens ha posat en greus dificultats.  
 
Part de la solució és pogué dir el màxim de veritats possibles en aquestes reunions per tal que 
siguin útils. Per la qual cosa al llarg dels pressupostos de 2021, l'equip de govern, farà allò que 
pugui fer i en temes d'inversions serà poc en comparació d'anys precedents.  
 
El Sr. Manuel Medina manifesta no estar d'acord  amb les paraules del Sr. Caballero ja que no 
és el tema del Covid ja que en la documentació que se li va donar l'any 2020 no hi havia cap 
partida destinada al projecte Futur Ca n'Anglada 2030, únicament hi havia una partida de 
30.000 € per altres treballs que l'ajuntament ha dedicat al projecte Futur. Afegeix que encara 
estem esperant que ens diguin on han anat aquests 30.000 €. En aquells pressupostos no hi 
havia cap partida pel projecte Futur i llavors encara no hi havia la pandèmia, eren uns 
pressupostos anteriors al Covid. Ara el Covid és una excusa perfecte per no posar cap partida 
la projecte Futur Ca n'Anglada 2030.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que a partir d'ara explicarem l'actual estat dels diferents 
projectes.  
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La Sra. Lídia Guillem explica l'estat del projecte Casa d'Oficis, projecte coordinat per Foment i  
Habitatge Terrassa.   
 
Hi ha 2 grups de treball de joves els quals realitzen dos tallers, un de rehabilitació ordinària amb 
materials sostenibles i altre grup de fusteria d'alumini. Son 12 joves, 6 en cada taller. Van fer sis 
mesos de formació que és va iniciar al gener i sis mesos de contracte laboral. La pandèmia va 
afectar a la meitat de la formació per la qual cosa l'ajuntament va adquirir tablets per fer la 
formació virtual. Tots els joves que van començar el projecte encara hi son. Un dels joves ha 
trobat feina.  
 
Els materials d'un valor aproximat de 80.000 € han anat a càrrec de l'empresa titular del local. 
L'empresa Habitatge Terrassa té un tècnic per fer el seguiment i 2 tutors i 2 tècniques de 
Foment. Un total de sis treballadors/es municipals.  
 
Tot i les restriccions pel Covid, el desenvolupament de les obres continuen endavant.  El 
projecte finalitzarà el 31 de desembre d'aquest any, tot i que s'està mirant si a través dels plans 
d'ocupacions, podem continuar amb els mateixos joves per tal de finalitzar les obres del local ja 
que aquest any no serà possible finalitzar-les degut a la pandèmia.   
 
Informa que habitatge Terrassa ha adquirit dos vivendes al barri de Ca n'Anglada i el servei 
mirarà d'adquirir més.  
 
La Sra. Llúcia Linuesa El projecte d'Esplai al carrer està dotat amb 15.000 €. El projecte no va 
començar a principis d'any degut al Covid i ho ha fet al mes de setembre. L'entitat destina dos 
educadors socials els quals visiten diferents espais del barri i observen els infants acompanyats 
i no acompanyats en la franja horària de 16:30 a 21:30 hores de dilluns a divendres. També 
s'han fet visites els cap de setmana.  
 
L'objectiu el projecte és identificar la realitat de la infància en aquests espais. El projecte té els 
següents punts claus:  
 

• Detectar els punts més calents del barri en quan a la concentració d'infants menors.  
• Detectar infants en risc d¡exclusió social.  
• Vincular infants i joves a les entitats del territori.  
• Dinamitzar els espais públics.  
• Promoure el treball comunitari mitjançant la xarxa d'agents educatius del barri.  

 
El projecte disposa d'uns indicadors i l'entitat recollirà els resultats.  
 
Caldrà millorar la interrelació entre els interlocutors principals al territori per sumar esforços 
davant els infants més vulnerables.  
 
S'han detectat zones no recomanables pels infants i altres espais amb cert perill. S'han fet dos 
rondes d'intervencions, en la primera ronda es va actuar sobre 35 joves i en la segona sobre 
100. Ara els diferents agents del barri, entitats, serveis socials, biblioteca, etc, s'han de 
coordinar per treballar les accions sobre els joves detectats per millorar les seves expectatives.  
 
El Sr. Josep Rodríguez manifesta que els serveis socioeducatius estan saturats a tot Catalunya 
i no es pot donar un servei òptim a tots els infants. Amb més recursos es podrien generar més 
places i per tant menys nens quedarien al carrer.  
 
Actualment l'Esplai de Ca n'Anglada intervé amb 100 joves al centre de l'entitat i uns 80 més al 
poliesportiu. En total l'esplai està intervenint aproximadament 200 joves. Però és insuficient. 
Les entitats necessiten més recursos per treballar amb els infants al territori i derivar-los als 
serveis socials principalment.  
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En temes globals del projecte Futur 2030 caldria veure un pressupost concret. Una partida 
pressupostària concreta per cada projecte.  
 
En quan a la dinamització del poliesportiu s'està parlant amb el Servei d'Esports tot i que la 
pandèmia ha complicat els tempos. La cessió de les instal·lacions és un tema complicat que 
necessita el seu temps. Treballem per fer la cessió durant el 2021.  
 
La Sra. Emilia Andreu informa que hi ha un dispositiu conjunt entre la Policia Municipal i el 
Mossos d'Esquadra a Ca n'Anglada que està treballant, 4 agents que patrullen diàriament en el 
territori i que es concentren en horari de tarda a l'interior de les places del barri, incloent el 
control del mercat il·legal.  
 
S'han fet 457 intervencions al barri per part de la policia municipal en els últims dos mesos. Al 
barri hi ha una falsa sensació d'inseguretat la qual combati'm amb més agents. Amb la 
presència diària i intensiva a determinades hores del la venda ambulant i la venda de 
substàncies il·legals.  
 
La major presència de policies al barri de Ca n'Anglada va en decrement d'altres barris del 
districte.  
 
El mercat il·legal es dispersa cada vegada que veuen policia al territori però s'ubica en altres 
espais del barri. Des del servei d'obres s'han fet actuacions per tal de dificultar la ubicació del 
mercat en espais concrets.  
 
En referència a la centraleta de  la policia municipal tenim un problema ja què està obsoleta i 
aquest problema afecta a tota la ciutat. Hi ha un pressupost per fer el canvi i millora de la 
centraleta però fins els pressupostos de l'any 2021  no tindrem la disponibilitat.  
 
El Sr. Noel Duque explica el treball socioeducatiu que s'està fent a la ciutat. Actualment les 
entitats reben 500.000 euros per part de l'Ajuntament 87.000 euros per part de la Generalitat. 
És possible que a partir de 2021 s'incrementin i molt els recursos per l'atenció als infants amb 
problemes socials. Al barri de Ca n'Anglada s'ha apostat per l'esplai diari i el poliesportiu.  
 
Cal tenir present tots els recursos dedicats a una zona concreta, el número de professionals de 
serveis socials que treballen al territori, el desdoblament dels serveis socials per prestar una 
millor atenció  a ca n'Anglada per un costat i a Montserrat, Torresana i Vilardell per l'altre. Hi ha 
altres projectes molt potents al barri i que el dignifiquen i que aposten per la infància i per 
l'adolescència en un treball a llarg termini. Un treball fet dia a dia i que millora el civisme, la 
formació i la autoestima dels joves. L'impacta d'aquests projecte és molt positiu al barri i permet 
transformar la realitat en els barris on s'actua.  
 
Josep Ruiz manifesta que caldria tenir una visió global del problema . Part del barri, la zona 
nord, hi ha un 85% de gent magrebina, semblen dos barris. Cal millorar la convivència i les 
relacions entre les dos comunitats, actualment separades pel desconeixement mutu i el recel.  
 
Hi ha un greu problema amb l'acumulació d'immigrants a l'escola pública del barri, 
concretament més del 80 % son infants nouvinguts i això genera fracàs escolar i manca 
d'igualtat i oportunitats. Caldria solucionar aquest problema ja que de lo contrari aquestes 
promocions tindran problemes.  
 
La gent adulta magrebí procedeix de zones rurals, molts son analfabets. Veu Propis, entats de 
la qual formo part, treballa d'alfabetització per les dones magrebines a la BD2 i al centre cívic. 
Aquestes dones no coneixen res del nostre país. S'hauria d'ampliar aquesta formació per tal 
que es puguin integrar i les entitats magrebines haurien de fer un esforç per participar amb la 
resta d'entitats del barri per treballar conjuntament.  
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En un barri cada cop més envellit, la gent gran se sent insegura. Caldria millorar la presència 
de la policia al barri. La soledat de la gent granés un altre problema. No hi ha places a les 
residències públiques.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que s'està treballant per fer una proposta de nous projectes 
basats en el document de la diagnosi.  
 
Sol·licita al Síndic que faci de mediador ja que tots volem el millor per aquest barri i tots hem de 
posar de la nostra part.  
 
El Sr. Rafal Ribó deixa clar que no li han demanat ajut per l'elaboració dels pressupostos. Tot 
Europa tenen una necessitat, més que mai, de fer i desfer donada les qüestions que van sortint 
de forma imprevista a partir de la dimensió que té la crisis derivada de la pandèmia que estem 
patim.  
 
El Síndic fa el seguiment de les informacions. El Síndic disposa d'informació del projecte de 
l'Esponjament i manifesta que cal una major coordinació entre els projectes. Demana un a 
major corresponsabilització suprapartidista i que ningú pensi que amb el tema de Ca n'Anglada 
és pot fer un tema de partit. Aquest és un tema que no té color polític. El benestar de Ca 
n'Anglada també és el benestar de tot Terrassa i és el benestar de Catalunya i per tant tots 
hauríem de posar el màxim d'esforç.  
 
El Síndic demana a l'Ajuntament que posi tots els canals possibles de participació i és 
compromet a demanar a totes les administracions implicades la participació ja sigui amb territori 
o seguretat de la Generalitat i la diputació de Barcelona. El Síndic vol posar en valor la 
convivència i preservar-la.  
 
El Síndic reitera la màxima receptivitat i disponibilitat per fer balanç i atendre les peticions. 
Agraeix la presència i col·laboració de tots i totes.  
 
El Sr. Carles Marín mostra el seu descontent davant la situació plantejada a l'última reunió i 
manifesta que la confiança que tenien en la administració va quedar tocada i serà difícil 
restablir la confiança. Tot i així continuaran treballant i serà un repte.  
 
Manifesta que en la reunió d'avui ha d'haver un compromís de la Taula per seguir treballant. 
Declara que no s'està fent res, simplement s'estan explicant uns projectes que estan en una 
fase determinada però que encara no ha finalitzat cap d'ells i portem anys amb tot el projecte. 
L'ajuntament s'hauria de comprometre a dotar de pressupost el projecte per tirar endavant els 
diferents projectes ja que sense pressupost no és pot treballar. Aquesta és una reivindicació de 
l'AVV Ca n'Anglada. Cal un pressupost que s'adapti a les necessitats del moment. Demana 
suport al Síndic ja que actualment no veu aquest suport.  
 
El Sr. Manuel Medina indica al Síndic que l'AVV sempre ha estat transversal. Tots els partits 
polítics han tingut la mateixa informació des d'un principi, per la qual cosa no hi ha cap bandera 
de cap color polític. La PR aprovada al 2018 es va aprovar per unanimitat per tot el Ple 
Municipal. El problema és què no s'ha volgut executar bé la Taula i no han volgut posar un 
pressupost al projecte.  
 
Pregunta al Síndic si considera que amb 370.300 € (que han canviat de partida de 
l'Esponjament per la compra de mascaretes) no hi ha diners per executar els projectes 
socioeducatius? Son molts diners que podrien haver anar al projecte Futur Ca n'Anglada 2030. 
Manifesta que els diners dedicats a la compra de mascaretes podrien haver sortit d'algunes 
altres partides i per això li ha fet arribar la documentació al síndic, per tal que comprovin la 
veracitat del que l'AVV denuncia. 
 
Denuncia que dels 370.300 € podrien haver passat directament al projecte Futur Ca n'Anglada 
2030 per repartir entre els diferents projectes, Esplai al carrer, Centraleta, etc.  
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No s'ha parlat del projecte de les antenes parabòliques ja que diuen què s'estigmatitza el barri, 
quan únicament és caviar l'imatge del barri per tal que sigui un barri com qualsevol altre. El 
barri s'està degradant amb rapidesa. Cal fer canvis per tal que la gent vegi que s'està fent 
alguna cosa.  
 
Des de Serveis Socials diuen que és millor que els nens no estiguin en la Plaça Miguel 
Hernández i del pagès, però sense especificar el motiu, el motiu és que allà és trafica amb 
drogues.  
 
Manifesta que ha canviat el perfil dels venedors del mercat il·legal. Abans eren homes de 35 a 
50 anys i ara son "menas". Aquesta informació no la diu l'ajuntament.  
 
Des del sindicat de policia municipal han dit que no volen anar a Ca n'Anglada ja que no 
funciona correctament la ràdio del vehicle policial. Si els agents és distancien més de quatre 
metres del vehicle, la ràdio deixa de funcionar.  
 
Torna a manifesta que amb els 370.300 euros és poden fer tots els projectes aprovats per la 
Taula sense iniciar de nous. Els projectes han de tenir estructura, nom del projecte, objectius i 
un pressupost clar.  
 
No hi ha policia suficient i actua de dilluns a divendres però els caps de setmana únicament hi 
ha un vehicle per tot el districte. En canvi al  carrer de La Rasa cada nit hi ha un dispositiu com 
també al mateix Parc de Sant Jordi.  
 
Explica al Síndic que va proposar a l'Ajuntament traslladar el mercat il·legal al Parc de Sant 
Jordi ja que un cop al mes s'organitza en el citat parc el "Mercat de les Puces", però 
l'ajuntament ho va descartar.  
 
Pregunta al Síndic si sense pressupost, sense accions clares i sense "imputs", com és pot 
solucionar tot?. Demana al síndic que reflexioni davant la gravetat del que ha succeir amb el 
pressupost del Pla de l'Esponjament ja que han desviat 370.300 €. Arribarà el 2021 i encara 
estarem sense pressupost clar per cada projecte i sense objectius clars.  
 
La Sra. Cristina Escudé informa que al projecte de l'Esponjament han hagut 3 fases 
pressupostades i explicitades des del primer conveni de l'any 2012. En la primera fase les dos 
administracions, Ajuntament i Generalitat, van invertir 6 milions d'euros. En la segona fase la 
inversió va ser de 3 milions d'euros entre les dos administracions i en la tercera fase, en la qual 
ens trobem ara, hi ha un pressupost de 7'5 milions d'euros i està a punt de finalitzar. Aquesta 
tercera fase és divideix en dos parts. Segurament l'enderroc dels dos últims blocs de pisos 
finalitzarà l'any 2021o0 2022.  
 
La xifra de 370.300 € comentada abans pel Sr. Medina no quadra ja que estem seguint 
escrupolosament els terminis dels compromesos amb la Generalitat i el pressupost estipulats. 
Sorprèn les afirmacions relatives als 370.300 € del Sr. Medina.  
 
Manifesta que hauria agradat escurçar els terminis però no ha estat possible. Ara s'ha afegit la 
pandèmia que ens ha dificultat el treball. És per això que si no podem acabar al 2021 ho farem 
al 2022.  
 
El Sr. Manuel Medina comunica  la Sra. Escudé què els documents els té la Sra. Maria Trias del 
Síndic i ho poden comprovar.  
 
La Sra. Cristina comunica al Sr. Medina que es va signar un conveni amb la Generalitat l'any 
2012 i que totes les inversions compromeses en aquell conveni s'han anat complint tots els 
objectius i s'està arribant a la fase final.  
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El Sr. Adrián comunica que el dia 14 van tenir una reunió amb la Policia Municipal i van 
comunicar que les trucades a la centraleta quedaven registrades la qual cosa no quadra amb 
l'explicació de la Sra. Emilia Andreu. Sol·licita treballar amb diversos pressupostos per estalviar 
diners i modernitzar la centraleta i invertir més en el petit comerç.  
 
La Sra. Emilia Andreu aclareix que l'actual sistema de centraleta de policia no és que no registri 
les trucades, el problema és que si una persona truca i la centraleta no li agafa per motius "x", 
aquesta trucada es perd i no queda registrada. En canvi el 010 deixa la trucada en espera i 
poden portar un control de les mateixes. Actualment s'està treballant per millora-ho.  
 
El Sr. Alfonso Echávez agraeix la visita del síndic i de a Síndica de Terrassa i de l'AVV de Ca 
n'Anglada.  
 
Manifesta que inicialment el projecte Futur Ca n'Anglada 2030 constava de microprojectes. 
Actualment s'estan fent 7 projectes de proba i si funcionen s'afegiran més. Aquest sistema és 
pot estendre a altres barris de la ciutat. L'ajuntament té els seus projectes de ciutat al marge 
dels de Ca n'Anglada.  
 
Escoltant l'exposició del tècnics sembla que tot sigui molt maco però lo cert és què encara no 
s'ha complert res. Únicament amb un sol projecte que s'hagués portat a terme hauria hagut 
certa credibilitat.  
 
Demana a la Presidenta de la Taula que prengui nota sobre un tema de seguretat, 
concretament denuncia que hi ha una concentració de persones en un espai sense il·luminació 
a la plaça que hi ha al carrer Verge dels socors amb Verge de les Angusties.  
 
Per finalitzar manifesta que al millorar la recollida de residus i educar a la població.  
 
El Sr. Rafael Ribó reitera la seva disponibilitat i compromís per fer un altre trobada, si pot ser  i 
ho permet la pandèmia, presencialment.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares agraeix la col·laboració del Síndic de Greuges de Catalunya i del seu 
equip  i manifesta que tots i totes volem el millor per Ca n'Anglada i dóna per finalitzada la 
reunió.  
 
No havent-hi més temes a tractar es tanca la sessió a les 13:23 hores.  
 
 
               Presidenta                        Secretari 
 
 
 
 
 
            Lluïsa Melgares Aguirre     Joan Jiménez Montes  
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