
 

RESUM REUNIÓ TAULA DE LA MAURINA

Dia: 21 de juliol 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
Marta Sánchez, representant grup municipal Junts X Terrassa

Raúl Sánchez, representant AV La Maurina
Yolanda Gómez, representant Associació Plataforma x La Maurina
Natividad Sánchez Lara, representant Associació Daus
Isabel Fernández, representant de la Fundació Maria Auxiliadora

MªAngeles Bejarano, Coordinadora del Districte 4, secretària tècnica de la Taula

1. Informació Grup de Treball sobre ocupacions i comunitats
La presidenta informa que el Grup de Treball, format per entitats de la Taula, va fer
una primera reunió amb el Servei Municipal de Suport a les comunitats.

En aquesta van parlar de les ocupacions que generen conflicte i que tenen expedient
obert amb aquest Servei. 

S’està  fent  un  treball  conjunt  entre  les  entitats  i  el  Servei  de  Comunitats  per
complementar la feina que es fa i ajudar en que hi hagi bona convivència.
 
Les entitats es van oferir a col.laborar aportant el seu coneixement i els seus recursos.

La Nativitat Sánchez, de l’Ass. Daus, explica que han fet una reunió amb el Servei de
Comunitats per veure com poden ajudar en els cas que a una comunitat hi hagi una
família amb un fill amb capacitats diverses que no estigui en cap centre o si hi ha algun
conflicte entre veïns perquè hi ha un familiar amb una discapacitat. S’ha ofert per anar
a alguna reunió amb les comunitats per explicar que es la discapacitat intel·lectual, per
trencar amb els estereotips, i ajudar a tenir més coneixement per a que la convivència
a la comunitat sigui millor.

L’Isabel Fernández informa que la Fundació Maria Auxiliadora també ha fet una reunió
amb el Servei de Comunitats per compartir informació i tenir una comunicació fluida i
ajudar.

El Raúl Sánchez, de l’AVV, informa que ells amb la resta d’entitats el que volen fer és
fer un mapa, tenint en compte la llei de protecció de dades, per a situar i  treballar amb
el Servei on estant els punts més conflictius o on hi ha més problemàtiques. 

Es continua treballant en temes de okupacions i convivència amb el Servei.
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2. Informació sobre l'activitat que realitza la Fundació Maria Auxiliadora al barri
de la Maurina i a la ciutat.
A la sessió anterior de la Taula es va quedar que la Fundació Maria Auxiliadora ens
explicaria tota la seva activitat que tant ajuda al barri de la Maurina  i a la ciutat.

Es passa la paraula l’Isabel  Fernández directora a  Terrassa de la Fundació Maria
Auxiliadora i explica tot el que fan (ANNEX 1)

3. Precs i preguntes

La  Yolanda  Gómez  de  la  Plataforma demana que  es  miri  de  posar  una  pista  de
basquet al barri de La Maurina.

La Nativitat Sánchez explica que a la porta d’accés del Casal Francisca Redondo es
reuneixen molts joves jugant, fumant i bevent. Demana també una neteja  profunda de
l’ascensor de la Plaça Felip II.

La presidenta informa que  s’estan fent prospeccions al barri des de Medi Obert per
veure aquelles zones on les entitats havien comentat que hi havia concentració de
joves jugant a futbol i que ocasionen molèsties als veïns. 

Es recorda que està en marxa la campanya de  Rasca Maurina.

Es queda que a finals de setembre primers d’octubre es reunirà el grup de treball amb
el servei de comunitats per continuar la feina comentada. 

Si qualsevol entitat té un tema a tractar que contacti amb la Secretaria de la Taula i es
posen en marxa els grups de treball, s’informarà a la Taula la propera reunió. 
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