
 

 

   

PROJECTE NÚM. 15 Generar un espai públic de qualitat i de mobilitat forçada  

   

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI  Generar un espai públic de qualitat i de mobilitat forçada / F3.1 del  
Pla d'Acció 

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE  Generar un espai públic de qualitat i de mobilitat forçada 

LIDERATGE / SERVEIS  Àrea 1 / Societat Municipal d'Habitatge  

TÈCNIC/A RESPONSABLE  Lídia Guillem   
   
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

El projecte fa referència a l'espai que ha quedarà lliure i reformat a la plaça de Ca n'Anglada desprès 
del projecte "Casa d'Oficis" i la continuïtat mitjançant "Treballs als barris".  
 
La Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, propietari del local, està treballant amb La universitat, 
el Gremi d'Instal·ladors, el Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors i Educació, per tal de crear un punt 
d’assessorament i acompanyament del veïnat per la millora dels edificis i els habitatges    

PERFILS Tots  SEC. CENSALS  Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211  

PRESSUPOST Despeses del Pressupost General de la Societat Municipal d'Habitatge (SMH). 
Pendent de confirmació.   

   
ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir  PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT   

X Econòmic  Pal·liatiu  
 Sociosanitari  Preventiu  
X Laboral X De capacitació  
X Formatiu X Comunitari   
 Residencial  Altres: grau de satisfacció  

   Relacional / Comunitari         

   Altres: Informació         
    

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ   
- Creació d'un punt d'habitatge per la millora dels edificis i habitatges d'interlocució a les comunitats.   
- Es començaria a treballar el tema de les instal·lacions i de l'eficiència energètica en les comunitats, 
precisament pel nombre important d'avisos de talls del subministrament a les famílies. Les 
universitats volen fer un treball aportant la seva part social i fer intercanvis amb joves del barri. 
Intervindran les associacions de veïns i les comunitats. Seria un punt únic a la ciutat. També 
s'obririen les portes a noves formacions per fer front a les noves professions que venen.  

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE  

Presentació del projecte Execució del projecte 

DATA D'INICI  2020 DATA FINALITZACIÓ   

  
DATA ACCIONS RESULTAT  

2020 

Inici de les Reunions amb els agents implicats per tal de 
formalitzar una proposta: Universitat, Gremi 
d'Instal·ladors, Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors, 
gremi de constructors, Educació...  

En execució 

2021 Planificació i projecte  



2022 Execució del projecte   Pendent 

   

   

   

 
OBSERVACIONS  
Aquest projecte està en marxa, tot i que és començarà a treballar sobre el terreny un cop finalitzi la 
"continuació" de la Casa d'oficis mitjanant el programa de Treballs al Barris.  

 
 
 


