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RESUM REUNIÓ TAULA DE LA MAURINA

Dia: 5 de maig de 2021
Telemàtica

Assistents:

Jennifer Ramírez Porras, regidor/a del Districte 4, que n’exercirà la Presidència.

Amadeu Aguado i Moreno, representant grup municipal PSC
Carles Massallè Bainad, representant grup municipal ERC-MES
Javier González Delgado, representant grup municipal Ciutadans Terrassa
Marta Sánchez, representant grup municipal Junts X Terrassa

Pere Macià, representant AV La Maurina
Yolanda Gómez, representant Associació Plataforma x La Maurina
Natividad Sánchez Lara, representant Associació Daus
Lluís Tarazón, representant Centre Juvenil Salesià
Mònica Rodríguez Alonso, representant Associació Diables Maurina de Terrassa
Ximena Peña representant Associació Comerciants de la Maurina
Isabel Fernández, representant de la Fundació Maria Auxiliadora

Mª Jesús López López, directora del Servei de Mobilitat
Mª  Ángeles  Bejarano  Trujillo,  coordinadora  del  Districte  4  farà  les  tasques  de
Secretaria Tècnica de la Taula

Ordre del dia

1.Informació Proposta  de resolució del  31  de gener  de 2020   (Bus) :  pren la
paraula la Mª Jesús López López, directora del servei de Mobilitat.

El Pla de Mobilitat  Urbana sostenible per al període 2016-21 marca com a objectiu
reduir un 12% l´ús del vehicle privat per assolir una reducció de l'accidentalitat, del
soroll i del consum energètic, una millora de la qualitat ambiental i de l’habitabilitat dels
carrers.

El  canvi  proposat  a  la  Maurina no es  considera  adequat  donat  per  l’increment  de
recorregut  l’allunyament  de  la  línia  de  la  zona  comercial  del  carrer  Núria  o  de
l’avinguda Santa Maria de Mazarello, on està situat el Cap Oest, aniria en detriment
dels objectius indicats anteriorment i perdria la centralitat que aquesta línia té respecte
dels barris a qui dona servei: La Maurina i Ca N’Aurell.

L’Amadeu Aguado comenta que l’intenció del Casal Francisca Redondo i la Plaça Felip
II era que fos el centre neuràlgic del barri i aquest ha de ser accessible amb transport
públic. Demana que es profunditzi més i s’arribi a canviar el relat, igual que ha passat
a Can Parellada.

Mª Jesús López diu que pot quedar com una proposta d’estudi de futur.
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2. Informació sobre els grups de treball organitzats dins de la Taula:

A la  sessió anterior  de la  Taula es va quedar  que es faria  arribar un correu  on
s'especificaria els grups de treball i els temes que es tractaran en aquests.

El  26 de novembre es va enviar un correu a les entitats representades a la Taula
informant de la creació de dos grups de treball:

Grup 1. Espai públic i equipaments (seguretat, neteja, protecció de la salud...)
Grup  2.  Convivència  i  qualitat  de  vida  (cultura,  esports,  serveis  socials,
comerç...)

Les  entitats  interessades  s'apunten  al  grup  o  grups  de  treball  que  vulguin,  un
representant per entitat.

Passat un temps prudencial per a què les entitats manifestessin a quin grup de treball
volen  estar  i  qui  és  la  persona representant  s'envia  un  nou  correu,  el  12/02/21,
informant  fins  al  moment  les  entitats  que  participen  i  convidant  a  les  entitats  a
comunicar per quin tema els agradaria començar a treballar.

Va respondre en un primer moment només una entitat i es va decidir començar per
tractar el comerç al barri.

2.1. El comerç al barri
S'explica les reunions que el grup de treball ha fet, han estat dues:

7 d'abril:  les entitats van debatre sobre la situació actual del comerç al barri i com ho
veuen. 
Es va demanar que cada entitat  pensés com poden aportar o ajudar,  què pot fer?
S'obre  un debat,  s'intercanvien  idees  i  s'acorda  que  totes  les  entitats  volen  donar
suport  i  col.laborar  amb l'ASS de Comerç Maurina però  és  aquesta  qui  ho ha de
liderar.

El 29 d'abril es fa la segona reunió, l'Ass. De Comerç Maurina fa  retorn a les entitats
presentant  un projecte on entre tots poden sumar,  ajudar  al  comerç i  a la  vegada
guanyar elles.

La Ximena Peña, representant de l'Ass. Comerç Maurina explica el projecte.

Aquesta proposta de projecte ja compte amb el suport de les següents entitats: AV
Maurina, Plataforma x la Maurina, Ass DAUS, Diables de La Maurina.

3. Propostes presentades per tractar a la Taula

L'AVV de La Maurina explica  els temes que els agradaria treballar a cada un dels
grups.

Pren la paraula Yolanda Gómez, representant de la Plataforma X La Maurina per pre-
sentar el projecte que l'entitat ha preparat, és una proposta de temes que l'entitat plan-
teja a la Taula i que es podrien considerar tractar als grups de treball.
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Pren la paraula Isabel Fernández, a petició de la presidenta de la Taula, a la propera
sessió explicarà totes les activitats que la Fundació Maria Auxiliadora fa al barri.

Els assistents acorden que el proper tema a treballar sigui les ocupacions al barri.

4. Precs i preguntes

Pere Macià comenta: 

- Explica que ha estat present aquesta setmana, com a representat de l'AVV de
la Maurina, a una reunió amb la FAVT,  AV de Ca N'Anglada, mossos, policia
municipal i regidor de Via Pública i Seguretat per tractar els temes de seguretat
i incivisme que recentment han patit els barris.

- Informa sobre el Project Bridge: webinar sobre convivència, cohesió social que
s'organitza el proper 10 de juliol
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