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

 
Núm.:  1/21 

Data:  8 de febrer de 2021 

Horari:  De 17 a 19:10 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 
Marta Sánchez Representant del GM Junts  
Isaac Albert Tinent d'Alcalde 

Carles Marín Representant de l'AVV Ca n'Anglada  
Manuel Medina 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  
Adrià Representant de l'Assoc. Comerciants Ca n'Anglada 
Josep Ruiz Representant de la Gent Gran del Districte 2 

Josep Antoni Sánchez Representant de la FAVT  
Rosa Sanz  Directora d'Àrea 
Lídia Guillen Gerent de la SMH  
Pilar Gutierrez Gerent de Foment 
Montserrat Hernández Cap de Serveis Socials D2  
Carles Sánchez Cap del servei d'Esports 

Pedro Rivilla Director BD2  
Amador Domene Caporal de la Policia Municipal 
Roser Ortega Coordinadora D2 
Joan Jiménez Secretari Taula 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Obre la sessió la Sra. Núria Marín. 
 
El Sr. Carles Marín intervé per demanar, per un acte de transparència, que el servei faci arribar 
la gravació de la sessió a les entitats per tal que la puguin veure els seus associats que no han 
pogut estar pressents. 
 
La Sra. Núria Marín respon que la sessió és per els agents convocats i la gravació és 
únicament per fer l'acta. 
 
El Sr. Carles Marín vol que consti a l'acta la negativa i manifesta no estar d'acord, ja que si algú 
no vol sortir pot tancar la càmera. 
 
La Sra. Núria Marín informa que un cop feta l'acta us la farem arribar per tal que la pugueu fer 
extensiva als vostres associats. 
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El Sr. Carles Marín considera que deixar la gravació és un exercici de transparència i 
l'administració hauria de donar exemple. 
 
La Sra. Núria Marín informa que agafa el relleu de l'anterior presidenta del CMD2, la Sra. Lluïsa 
Melgares, amb molta il·lusió i moltes ganes. Manifesta conèixer el territori per les seves tasques 
professionals com a directora de l'escola Montserrat. Manifesta tenir un gran repte i intentarà 
ser la conductora per tal vagi bé. En aquesta nova etapa que comença vol transmetre molta 
il·lusió i dinamisme i compartir un somni de millora per Ca n'Anglada. Cal crear sinergies 
positives per millorar la vida de les persones. Si Ca n'Anglada millora, millora Terrassa. Tenim 
molts agents implicats al barri que estan fent molt bona feina. S'estan abocant molts recursos 
humans i econòmics al barri. 
 
 
Punt 1 de l'ordre del dia: Aprovació, si escau, de les actes 1/20 de 10 de setembre de 2020 i 
2/20 de 3 de novembre de 2020.   
 
S'aproven les actes 1/20 i 2/20.  
 
 
 
Punt 2 de l'ordre del dia: Seguiment de l'estat dels projectes 
 

• Mercat il·legal:  
 
Sra. Rosa Sanz: informa que des del mes de març s'han fet 52 denúncies per part de 
Policia Municipal i 14 per part de Policia Municipal i Mossos conjuntament, moltes 
d'elles relacionades amb d'incompliment de les mesures anti Covid. La vigilància 
policial és diària. 

 
Costa molt erradicar la venda ambulant perquè els venedors es dispersen per diferents 
indrets de la zona cada cop que actua la policia. El servei d'Eco Equip neteja la zona de 
l'espai per tal de retirar els objectes que queden a la via pública. 

 
Sr. Amador Domene: manifesta que porten 3 o 4 anys treballant aquesta problemàtica 
mitjançant un treball transversal amb diferents serveis implicats. Es van fer visites a la 
zona amb entitats magrebines, concretament ASCAAF i l'Associació Cultural 
Musulmana, han actuat serveis socials identificar a persones amb necessitats, s'ha fet 
una campanya informativa... 

 
S'ha aconseguit eliminar el mercat en la zona del Passatge Comercial, però s'ha 
traslladat, encara que ha disminuït, al carrer Sant Damià amb el carrer Aymerich i 
Gilabertó. És un espai petit i poc il·luminat. Continuarem treballant. 

 
Sr. Carles Marín: Hem presentat un document amb propostes de millora per tal que ho 
envieu a totes les entitats representades a la Taula. Fa molts anys i no veiem cap 
millora. Per això hem fet aquest document. 

 
• Esplai al carrer:  

 
Sra. Montserrat Hernández: Excusa l'absència de la Sra. Llúcia Linuesa per temes 
laborals. 
 
En un principi el projecte contemplava una acció de tres mesos el qual s'ha prorrogat 
per aquest 2021. Hi ha 2 educadors de carrer que surten 2 hores cada tarda per 
diferents places i per zones diferents. Intervenen amb molts infants de diferents edats. 
L'objectiu és potenciar el vincle necessari per posteriorment oferir activitats i que els 
educadors siguin referents per als joves. Així i tot cal dir que estan desbordats, ja que 
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cada dia treballen amb més infants i estan limitats perquè no tenen espais alternatius 
per derivar a aquests infants. 
 
Aquesta activitat serveix a Serveis Socials per detectar situacions o infants que apunten 
a risc i així es pot fer un treball d'intervenció, treballant amb familiars i l'acompanyament 
d'aquests menors. De vegades els pares no són coneixedor del comportament dels 
seus fills al carrer. Amb l'Esplai al carrer podem detectar aquests casos i treballar 
l'àmbit familiar i també a l'escola i amb les entitats de lleure. Valorem positivament 
aquest projecte i considerem que hauria de continuar funcionant. 
 
Sr. Josep Rodríguez: Destacar la dificultat per derivar infants perquè estan saturats els 
serveis. Únicament hi ha un poliesportiu i treballem amb 160 joves, però podrien haver-
hi 300 o 400 més, tots en situació de vulnerabilitat. Estem mirant de treballar-ho. 
 
El mercat de la misèria és una mala influència per als infants del barri. Les dues 
educadores estan desbordades per la quantitat de joves que hi ha..  

 
• Dinamització del poliesportiu:  

 
Sr. Carles Sánchez: S'ha fet vàries reunions amb l'Esplai amb l'objectiu d'ampliar el 
ventall d'activitats que actualment es realitzen al poliesportiu. Ara s'actuen les tardes de 
dilluns a divendres. Hi ha iniciatives per ampliar els horaris als matins per arribar a 
altres col·lectius, especialment de dones. 

  
No s'ha pogut fer la cessió plena del poliesportiu a l'Esplai, però s'ha garantit que totes 
les iniciatives es puguin realitzar en qualsevol franja horària de matí o tarda. 

 
Actualment l'activitat esportiva està limitada per l'actual situació sanitària. Quan es 
normalitzi la situació no hi haurà cap problema en desenvolupar les iniciatives i 
projectes de l'Esplai. 

 
• Centraleta de Policia Municipal :  

 
Sra. Rosa Sanz: Treballem per donar una millor resposta a la ciutadania fent un esforç 
en l'atenció telefònica. Tenim la voluntat de modificar el sistema informàtic de la 
centraleta amb la intervenció de començar a fer els canvis aquest any.  
 
Sr. Amador Domene: Des del juliol passat s'ha començat un procés de millora de les 
necessitats de la centraleta. S'han creat grups de treball per millorar-la. S'ha ampliat la 
sala de comunicacions, s'aplicarà un integrador de comunicació el qual permetrà 
gestionar les cues de trucades per tal que no es perdin. Esperem tenir resultats a finals 
d'any.  

 
• Casa d'Oficis:  

 
Sra. Pilar Gutierrez: La Casa d'Oficis va finalitzar el 31 de desembre. Aquest any no 
tindrem, ja que no hi ha subvenció de la Generalitat. Per tal de finalitzar l'obra del local 
de la plaça de Ca n'Anglada farem un Pla d'ocupació contractant dos joves de la Casa 
d'oficis i un monitor. 

 
• Enquesta:  

 
Sra. Núria Marín: Estava prevista fer l'enquesta per últim trimestre amb un cost de 7077 
euros.  

 
Sr. Joan Jiménez: La Taula ha de valorar si cal fer l'enquesta o destinar els diners a 
altres projectes. El que la taula decideixi. 
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• Antenes parabòliques:  

 
Sr. Joan Jiménez: Aquest projecte, com ja sabeu, està congelat i s'activarà quan hi hagi 
solucions factibles.  

 
Sra. Núria Marín: Aprofitem per informar sobre els temes de la BD2, ja que creiem que poden 
ser interessants. 
 
Pedro Rivilla: El Procicat ens ha imposat mesures molt estrictes i des de finals d'octubre no 
podem fer activitats ni culturals ni educatives a excepció de grups bombolla. Col·laborem amb 
les escoles i amb FUPAR. 
 
S'obre un torn de paraules sobre el punt número 2 de l'ordre del dia. 
 
Sr. Manuel Medina: Agrair a l'equip de govern el canvi d'aptitud com ja vam fer via instància. El 
tinent d'alcalde ens va assegurar que aquest any hi haurà pressupost per la Taula i també hi 
haurà una partida dins del pressupost. Li vam demanar al tinent d'alcalde el document amb la 
partida corresponent, però encara no ens ha arribat. 
 
La Diputació marcava una forma de treballar; nom del projecte, objectius, accions concretes, 
data d'inici i finalització, pressupost i indicadors. Per exemple, al mercat il·legal s'haurien de 
modificar les accions per obtenir uns resultats apropiats. No s'ha fet. I continua sense un 
pressupost clar. El mercat ha modificat la tipologia i a més a més s'està repartint entre diferents 
places. 
 
L'AVV ha fet arribar un vídeo fet per un "youtuber" i s'observa clarament el tipus de venda que 
fan en el mercat. A part dels objectes recollits dels contenidors, s'observa també altres objectes 
de procedència il·legal. 
 
Fem arribar una proposta de millora dels projectes que les comissions de treball participen 
poques entitats i partits. 
 
Es va fer la proposta de crear un mercat legal i buscar una ubicació, però no hi ha hagut 
resposta. El mercat s'hauria de fer en un espai tancat amb control d'accés i amb un control dels 
venedors i dels objectes posats a la venda. 
 
Es va demanar un pressupost sobre la millora de la centraleta i encara no ens ha arribat. 
 
Hi ha 15.000 euros per l'Esplai al carrer, però encara no s'han donat explicacions del nombre 
de famílies derivades als Serveis Socials i dels infants atesos. 
 
S'ha fet arribar al síndic unes despeses de més de 19.000 euros del projecte de dinamització al 
carrer durant l'any 2020 en concepte de personal, consums, neteja i manteniment. No ho 
entenem, ja que se'ns diu que encara estan en converses amb l'Esplai. No té sentit. 
L'Ajuntament està faltant a la veritat ja que el cost de 2020 és per l'activitat normal que realitza 
l'Esplai al poliesportiu i no pas pel projecte de dinamització del poliesportiu. 
 
En una reunió es va dir que es farien uns tríptics i que es treballarien les comunitats i s'obririen 
expedients. També es va parlar de donar ajuts per col·locar correctament les antenes i no s'han 
donat explicacions. 
 
Hem fet aportacions que volem que es quantifiquin i que hi hagi un pressupost per executar els 
projectes. 
 
La Casa d'oficis ha finalitzat, però el que volem és un espai formatiu per agents cívics per joves, 
amb un pressupost clar. Cal educar als joves en el civisme. 



 
        Presidència 

 
 
 

 5

 
Carles Sánchez: en relació amb la despesa del poliesportiu se'ns va demanar aquesta 
informació. Són les despeses per les activitats al poliesportiu i a part també, hi ha una depesa 
de 30.000 euros aproximadament de subvenció de Serveis Socials per fer aquestes activitats. 
 
Per 2021 plantegem continuar les activitats i incrementar les hores al matí. Haurem de 
recalcular els costos, tant des d'Esports com de Serveis Socials. 
 
Sr. David Aguinaga: M'agradaria que algú aclareixi si l'Esplai tracta l'absentisme escolar o 
l'activitat comença un cop finalitza l'horari escolar. 
 
S'ha comentat la dificultat de derivar joves a altres activitats... De quin tipus d'activitats parlem? 
Activitats relacionades amb l'esbarjo o amb el reforç escolar? 
 
Altres barris tenen les mateixes dificultats com ara; Guadalhorce o Can Palet. M'agradaria 
saber a quin tipus d'esplais s'han de dirigir aquests joves que actualment estan al carrer. 
 
Amb relació a la Casa d'oficis m'ha sorprès que a aquest any no hi hagi pressupost, ja que és 
un projecte impulsat amb la col·laboració del SOC. Vaig visitar l'espai abans de les obres i era 
un espai buit i desconec com es troba actualment. M'agradaria saber quin futur tindrà aquest 
espai si no disposa del suport del SOC. 
 
Sra. Lídia Guillem: pel que fa a la Casa d'oficis, en el moment de fer la visita era un espai diàfan 
i ara, després d'un any, és un espai sense finalitzar a causa de la pandèmia. Han quedat 
algunes parts pendents per finalitzar que són les que aniran acabant aquest any amb el Pla 
d'ocupació. 
 
No sempre hi ha cases d'oficis, no és com una escola permanent, són projectes puntuals de 
formació i treball. Al voltant de cada casa d'oficis han sortit coses interessants com per exemple 
el treball que estem fent amb la Universitat i el Gremi d'Instal·ladors. Cal recordar que aquesta 
casa d'oficis estava orientada a l'eficiència energètica i materials saludables. Ara estem 
vinculant aquest espai d'oficis a nous tipus de formació per tal de donar sortides professionals 
als joves. El Gremi d'Instal·ladors té un projecte formatiu molt interessant per a joves. Hi ha la 
voluntat de la Universitat per tal de portar estudiants i fer un espai d'intercanvi al barri. Volem fer 
un projecte per abordar la pobresa energètica començant per Ca n'Anglada. 
 
Sr. Carles Caballero: En anteriors taules en les quals no va participar el Sr. Medina, des de 
l'Àrea d'Urbanisme es va explicar que s'havia fet un estudi previ sobre les antenes 
parabòliques. L'estudi tenia a veure amb les necessitats tècniques per tal de ressituar les 
antenes en la coberta dels edificis. I la conclusió va ser que, per tal de fer aquesta actuació 
s'haurien de refer les cobertes dels blocs. També es va explicar que, mentre no arriben els fons 
europeus per a la rehabilitació d'edificis, no tenim capacitat per tal d'ajudar a fer aquesta 
recol·locació de les antenes. Ho vaig explicar clarament, actualment el treball de l'Àrea 
d'urbanisme no està centrat en les antenes, ja que tenim moltes altres prioritats. 
 
Sr. Josep Rodríguez: En resposta al Sr. David Aguinaga... No ens trobem amb els joves 
d'absentisme escolar, ens trobem un cop finalitzen l'horari escolar. 
 
A les famílies els hi agradaria que els seus fills poguessin fer activitats extraescolars, però ni 
disposen de recursos econòmics per fer front i per això estan al carrer i nosaltres hem 
d'intervenir. 
 
Ara hi ha un projecte de la Fundació Bofill sobre educació, concretament Educació 360. 
S'intentarà apropar els infants a l'educació fora d'horari escolar. 
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Responent al Sr. Medina sobre els recursos... L'Esplai treballa via subvenció ordinària 
presentant en el seu moment la sol·licitud. Un cop presentada la justificació fem la memòria 
amb els protocols establerts.  
 
Sr. Manuel Medina: Respecte a la dinamització del poliesportiu, el servei falta a la veritat per la 
informació donada al Síndic. La informació donada al Síndic diu que el projecte està dotat amb 
diners que no corresponen, per la qual cosa s'està faltant a la veritat al Síndic i a la Taula. No 
és una depesa del 2020, és una depesa del poliesportiu Ca n'Anglada i no del projecte futur CA 
n'Anglada 2020. 
 
Respecte a les antenes parabòliques i en resposta al Sr. Carles Caballero, cal dir que no es 
tracta de la voluntat del Sr. Carles, s'ha creat una Taula que va aprovar fer una sèrie de 
projectes entre els quals hi ha els de les antenes. El que no es pot fer és agafar diners de 
l'Esponjament, 300.000 euros, després d'estar incomplint durant molts anys i a més a més 
negar-ho davant el síndic, tot i que ho van reconèixer posteriorment. 
 
Respecte a l'Esplai al Carrer sorprèn que els diners vinguin a través d'una subvenció i no via 
pressupost. 
 
Sr. Joan Jiménez: Respecte del projecte del mercat il·legal cal dir què, com ja es va informar en 
el seu dia a la Taula, no es pot cap altre tipus de mercat alternatiu ja que els objectes posts a la 
venda provenen dels contenidors de recollida d'escombraries i no compleixen uns mínims de 
salubritat. Està prohibit posar a la venda aquest tipus d'articles. 
 
Sr. Carles Marín: Referent a les antenes nosaltres vam plantejar-ho per millorar la visió del 
barri. Qualsevol persona que entri al barri ho veu desorganitzat i amb una mica de misèria. No 
s'ha de confondre això amb els temes de ciutat. La idea és agafar un parell de comunitats, fer 
reunions per parlar amb la gent i a partir d'aquí convèncer als veïns de la necessitat de posar 
les antenes parabòliques comunitàries. Cal donar una imatge que millori la ciutat. 
 
Sr. Carles Caballero: Cal fer una reflexió general. No m'interessa fer o no fer sensació de 
misèria segons si n'hi ha o no n'hi ha antenes en un balcó. El que m'interessa és resoldre 
problemes estructurals dels quals moltes coses que passen al barri com a conseqüència, però 
no són la causa. 
 
Es va fer un estudi sobre quina era la possibilitat tècnica per tal de reubicar les antenes i en la 
majoria dels blocs d'aquella zona s'havien de refer les cobertes. En aquests moments, la 
majoria dels perfils de les persones que viuen en aquests blocs no tenen possibilitat econòmica 
d'abastir la reforma de les cobertes. També hi ha un problema d'edificació dels habitatges que 
són en els que ens hem centrat. 
 
 
 
Punt 3 de l'ordre del dia:  Objectius per al 2021 
 
Sr. Joan Jiménez: Són vuit projectes nous què l'Ajuntament vol afegir als set actuals per tal 
d'avançar. Tres d'aquests projectes ja s'estan desenvolupant i els altres cinc són projectes nous 
que els serveis tècnics poden iniciar al llarg d'aquest 2021 amb el pressupost propi del servei. 
Cal dir que d'aquests projectes n'hi ha de ciutat, però que també hi són al Pla d'Acció de la 
Diagnosi. 
 

• Millora la neteja en punts crítics (projecte inclòs en el Pla d'Acció de la Diagnosi)  
 

Sra. Rosa Sanz: Al final de 2020 es va reforçar la recollida selectiva i la neteja dels 
residus i es mantindrà durant el 2021. L'objectiu principal és la recollida diària 
d'envasos i de mobles i estris vells. 
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• Dissenyar nous espais esportius i/o infantils (projecte inclòs en el Pla d'Acció de la 
Diagnosi) 

 
Farem una intervenció en la plaça del Pagès, concretament en l'espai alliberat 
conseqüència de l'Esponjament. Aquesta intervenció dignificarà la zona. Aquest any 
dotarem la zona d'espais esportius tipus cal·listèa, espais verds i espais per infants. Es 
farà un manteniment acurat i rigorós i esperem que això ajudi a fomentar la convivència 
en aquest espai. Els veïns de la plaça han trobat el projecte interessant. Ara estem 
redactant el projecte i la idea és començar a finals d'aquest any.  
 

• Estudi diagnòstic amb desplegament de propostes (bl ocs zona nord)  
 

Sra. Lídia Guillem: Aquest estudi és el recosit de tres propostes: les antenes 
parabòliques, l'estat de l'edificació i la reparació de la imatge de dignitat dels edificis del 
barri. 

 
Aquest estudi té la voluntat d'analitzar l'estat dels edificis i treballar les noves 
oportunitats destinades a rehabilitacions. Tenim tots els estudis a punt per acollir-nos a 
les subvencions. L'estudi ho realitzen un arquitecte i una antropòloga, els quals 
analitzen l'estat dels edificis, balcons, plantes baixes, aluminosis, cobertes... A part 
també s'estudien els perfils de les persones. 

 
Ara estan en la fase de planificació de les visites les quals van ajornar-se a causa de la 
pandèmia i a les mesures del Procicat. Esperem tenir el mapa amb les actuacions al 
voltant del mes de juny, tot i que dependrà de l'evolució de la pandèmia, amb el cost 
per escales i el plantejament de les estratègies pensant en els perfils socioeconòmics 
del barri i els tipus d'ajudes que es necessiten. 

 
Sr. Carles Marín: Des de l'AVV hem estat treballant en el tema de l'aluminosi. Si 
l'Ajuntament vol, ens podem reunir (amb la Sra. Lídia Guillem) i expliquem la nostra 
proposta basada en la renovació. 

 
• Generar circuits identificats d'itineraris d'activi tats física saludable (projecte inclòs 

en el Pla d'Acció de la Diagnosi) 
 

Sr. Joan Jiménez: El projecte de circuits saludables consisteix a fer dos planells amb 
dos circuits diferents, un circuit que uneixi Ca n'Anglada amb l'Anella Verda i l'altre que 
uneixi Ca n'Anglada amb el Parc de Vallparadís. Aquest projecte està dins el Pla 
d'Acció de la Diagnosi. En principi aquest any es començarà amb els dos planells per 
tal que els veïns i veïnes del barri puguin fer dues rutes saludables tenint com a sortida 
i arribada el barri de Ca n'Anglada. 
 

• Programa d'activitats esportives a les escoles espo rtives (projecte inclòs en el Pla 
d'Acció de la Diagnosi) 

 
Sr. Carles Sánchez: El Consell Esportiu del Vallès Occidental, què és l'entitat que 
organitza les activitats esportives escolar a la ciutat, desenvolupa regularment escoles 
d'iniciació esportiva. Hem previst que el Consell desenvolupi accions al poliesportiu de 
Ca n'Anglada ajudant a la dinamització tot i les limitacions pel tema Covid. Esperem 
que es pugui implementar el curs vinent escolar. 
 

• projecte àmbit social i cultural 
 

Pedro Rivilla: hem detectat escletxes digitals, joves que no poden seguir una formació, 
ja que no disposen d'ordinadors. Proposem fer càpsules formatives per les escoles per 
reduir aquesta bretxa digital.  
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• Generar un espai públic de qualitat i de mobilitat forçada (projecte inclòs en el Pla 
d'Acció de la Diagnosi) 

 
Lídia Guillem: És un dels projectes del Pla d'Acció, crearem un punt de col·laboració de 
la Universitat, el Gremi de constructors, el Gremi d'Instal·ladors, Educació i amb el 
Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors, per tal de crear un punt d'acció verda d'interlocució 
a les comunitats.  
 

• Taller informatiu sobre processos de gestió i ajude s 
 

Sra. Lídia Guillem: Es començaria a treballar el tema de les instal·lacions i de 
l'eficiència energètica en les comunitats, precisament per aquest 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 ales noves professions que venen. 

 
Tenim un projecte amb serveis socials per fer una guia amb els recursos relacionats 
amb les ajudes i els tràmits. 

 
 
 
Punt 4 de l'ordre del dia:  Precs i preguntes 
 
Sra. Pilar Álvarez: La neteja està millorant tot i que encara té camí per millorar més. S'ha parlat 
molt de les antenes parabòliques, però el que s'ha de fer en aquest barri és dignificar a les 
persones. Hi ha molta gent amb moltes necessitats, per la qual cosa treure les antenes no és 
cap prioritat. 
 
Referent a l'Esplai considero que cal ajudar-los més econòmicament que fan una gran tasca, 
però podrien fer més amb més recursos. Per acabar diré que el civisme comença en nosaltres 
mateixes. 
 
Sr. Josep Ruiz: La gent gran és un col·lectiu molt vulnerable per la Covid, tant els que estan a 
Residències com els que estan a casa i no poden ser atesos de la millor manera possible. Al 
barri hi ha un 20% de gent gran i cada vegada n'hi ha més. A Terrassa som 33.000 persones 
grans i 3.000 o 4.000 al barri tenen més de seixanta-cinc anys. La gent gran és un sector molt 
nombrós i amb molts problemes. Per aquest motiu proposo la creació de l'oficina d'informació 
per a la gent gran a cada districte i no una oficina per tota la ciutat. També aniria bé tenir una 
oficina de la gent gran al barri de Ca n'Anglada. Tinc constància que el servei funciona molt bé, 
però atenen a massa gent per una sola oficina. 
 
La gent gran ha treballat tota la vida i ara tenen dret a una jubilació digna. No s'ha distribuït 
correctament l'emigració que va arribar durant els anys vuitanta, sinó que s'han creat guetos 
perquè l'Ajuntament no ha estat capaç de fer aquesta distribució. A la zona nord del barri hi ha 
un sector de la població molt important que són els musulmans. Hem de recuperar un grup de 
treball de mediació, per treballar la convivència de les diferents cultures. Els autòctons i els 
nouvinguts hem de treballar conjuntament i això no s'està fent. 
 
Sr. Josep Antoni Sánchez: En nom de la FAVT recolzem totes les reivindicacions de l'AVV Ca 
n'Anglada. L'AVV té la sensació que no s'avança. L'Ajuntament hauria de fer un esforç per tal 
de fer els projectes plantejats i que són una necessitat pel barri. S'hauria de donar suport a 
l'AVV i no donar llargues. Des de la FAVT donem suport a l 'AVV per fer aquests projectes. 
 
Sr. Manuel Medina: Vaig començar la reunió amb moltes esperances amb el canvi de voluntat 
de l'Ajuntament, però ens han demostrat que només a estat un "brindis al sol". Els projectes 
continuen igual. No tenen pressupost. Alguns projectes estan congelats. A més a més dels sis 
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projectes que volen posar en marxa, el de la neteja és un projecte de ciutat, mentre que la 
Taula va ser creada per fer projectes pel barri i aportar solucions a problemes del barri. 
 
La intervenció en la plaça del Pagès és una intervenció que estava dins del projecte de 
l'Esponjament i ara la volen treure i col·locar a la Taula. S'estan barrejant projectes, ja que no té 
res a veure l'Esponjament amb el projecte Futur Ca n'Anglada 2030. 
 
La diagnosi dels edificis és un altre projecte que volen fer sense que hagin finalitzat els altres. 
 
El projecte d'activitat física saludable és un projecte de l'Anella Verda, és a dir, de ciutat i que el 
volen incloure a la Taula. 
 
Referent al tema de porta altres entitats de fora del barri ja es va fer a la masia de Ca n'Anglada 
i ara volen ocupar el nou espai que s'ha creat gràcies a la Casa d'Oficis en comptes de 
col·locar allà un servei de formació d'agents cívics. És a dir, voleu fer el que vosaltres voleu fer 
com a administració. 
 
Per part de l'AVV deixem aquesta reunió molt decebuts. No s'ha avançat en res. Continuarem 
amb la nostra lluita defensant allò que creiem que pot transformar el barri de veritat. Que siguin 
coses pel barri i no de ciutat. 
 
La BD2 necessita molts més recursos que la BCT, ja que tenen molts més problemes. Quan 
s'aixequin les restriccions de les biblioteques tornarem a visualitzar els problemes de 
convivència i incivisme de la BD2. Esperem un canvi d'aptitud. 
 
Sr. Carles Marín: sortim d'excepcionals. Són molts anys treballant des de l'AVV per solucionar 
problemes endèmics. Nosaltres volíem fer projectes per agafar confiança i després avançar en 
altres projectes més complicats. 
 
El tema de les escombraries és un tema important, però estem aquí per tractar altres 
problemes. Quan es plantegen coses de districte i de ciutat que no tenen res a veure amb allò 
que s'ha de fer llavors ens decebem. No es vol treballar. Ningú ha demanat nous projectes 
quan encara no s'han acabat els altres. No té sentit! 
 
El tema de les antenes s'havia de lligar amb el tema de les comunitats per veure la 
problemàtica de cada bloc. Hi ha moltes comunitats desestructurades i no s'està fent res en 
aquest sentit per por de l'Ajuntament. Vam plantejar el projecte de les antenes per treballar 
directament en el barri. Els serveis socials haurien d'haver treballat amb la mediació 
comunitària directament en els pisos per veure la problemàtica de cada bloc. Sortim molt 
decebuts, ja que la Taula no aborda els problemes que tenim a Ca n'Anglada. Llenceu pedres a 
fora i seguim en un bucle plantejant nous problemes ens cal confiança per abordar els 
problemes. Podem extrapolar els problemes de Ca n'Anglada a altres barris de la ciutat i fer 
servir Ca n'Anglada com un laboratori per millorar també altres barris. En aquestes reunions 
perdem el temps i si no arribem a acords, no aconseguirem res. És una decepció pels 
ciutadans que treballem altruistament per millorar el barri i millorar la qualitat de vida dels veïns. 
Veiem com es plantegen coses fora de context que no ens fan avançar. Estem perdent el temps 
moltes persones. No avancem! 
 
Sr. Carles Lázaro: Estem parlant de temes més propis del CMD2 que no pas de la Taula. La 
Taula té una metodologia i una diagnosi que cal implementar a uns projectes en una primera 
fase i anant treballant analitzant els marcadors d'impacte que tenim. Una reunió d'una Taula on 
el 75% del temps parlen els tècnics i en ronda de preguntes parlen la resta no és una Taula, és 
una exposició d'uns objectius d'uns projectes i d'una línia de treball. Cal revisar la metodologia 
que fem i com ho fem així com les dinàmiques. No s'ha fet una avaluació dels progressos. 
 
El futur de Ca n'Anglada passa pels joves i pels infants. Ca n'Anglada és el barri amb més joves 
i nens i en canvi l'Esplai està desbordat. No té sentit! 
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El tema de les antenes és molt complicat, però sí es fa una diagnosi dels edificis i falta la 
coberta dels edificis caldrà llegar-ho amb un projecte que faciliti l'objectiu de treure les antenes. 
 
Demano un aclariment sobre què entra en la Taula i el que es pot portar al CMD2 per tal de 
centrar-nos en els microprojectes. 
 
Sr. Mustafà Ben El Fasi: confiem en les persones, donem un vot de confiança als representants 
dels ciutadans. Hem treballat amb Núria Marín en el col·legi Montserrat i ara treballem a Ca 
n'Anglada. Cal ser realistes, és un barri molt complicat i amb molts problemes. Tots els 
membres de les entitats de Ca n'Anglada tenen el nostre suport. Per la pròxima reunió caldria 
abordar tots els projectes. Nosaltres detectem la carència en formació dels homes i també les 
dones necessiten empoderament. 
 

- En aquest punt: ÀUDIO DEFICIENT - 
 
Cal  invertir en formació per avançar, tant d'homes com de dones, ja que la formació dels pares 
influeixen en els seus fills.  
 
Hi ha dos tipus de joves, els que tenen referents familiars i els que no tenen cap control. Cal 
treballar aquests últims. Cal posar educadors  i mediadors als carrers.  
 
Hi ha també un problema burocràtic per aquells joves que no disposen de papers. Serveis 
socials no pot donar ajudes a aquests joves. Els professionals estan molt limitats. 
 
S'hauria de tornar el poliesportiu de Ca n'Anglada al seu estat i sistema de fa anys. No pot ser 
que un barri com Ca n'Anglada tingui un poliesportiu tan limitat. Cal reconstruir el poliesportiu. 
No és suficient dinamitzar-ho mitjançant activitats. 
 
Cal fomentar petites comissions interculturals per abordar qüestions de ciutat. 
 
Sr. Adrià: aquesta reunió és una pèrdua de temps. No podem tractar nous projectes quan no 
s'ha solucionat res al barri. El principal problema que patim és l'incivisme i la manca de cohesió 
entre la part nord i la resta del barri. Caldria ajudar a la gent gran del barri que ho està passant 
malament. 
 
Recentment han començat a fer reformes en una plaça que hi ha davant del Carrefour. En 
aquesta plaça no hi ha vida, els nens no hi juguen. Només hi ha una terrassa d'un bar que 
omple la plaça de taules. 
 
En el mercat de la misèria a majoria de productes són robats. A mi personalment em van robar 
un patinet que després va aparèixer al mercat. 
 
Per les pròximes reunions voldria rebre uns apunts per preparar-la. 
 
Sr. Amador Domene: No podem esperar que finalitzi l'esponjament per posar una mica d'ordre 
a les places. Coneixem la problemàtica que tenen els veïns. Cal fer actuacions urgents sobre 
les necessitats vigents. La zona nord té unes necessitats que s'han de fer. Hem parlat amb els 
veïns directament i sabem les necessitats que tenen. Tancar espais ens ajudarà a treballar 
l'incivisme i la delinqüència. Hem de treure la delinqüència de la plaça i que aquest sigui pels 
veïns. No podem esperar a finalitzar l'Esponjament per començar a treballar aquestes places. 
 
Sr. Josep Rodríguez: Des de l'Esplai tenim el Punt d'orientació social funcionant a la plaça de 
Ca n'Anglada de 9 a 13 hores. Està adreçat a tota mena de gent del barri. També tenim en 
marxa el tema de la bretxa digital. 
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Quan vam començar el tema de la Taula pensava que seria una mica com els plans d'entorn, 
amb un pressupost i les entitats fent actuacions. 
 
Sra. Núria Marín: En la pròxima reunió de la Taula tractarem menys temes i així tindrem 
oportunitat de fer més interacció. 
 
En relació amb els indicadors, el Sr. David Aguinaga ens ho va comentar en una reunió de la 
Comissió Política. Ja ho hem traslladat als serveis tècnics i aquests ens faran un retorn. Tenim 
una primera graella, però és només un esborrany que cal treballar més. 
 
Tots tenim responsabilitats en aquestes reunions. La. Hi ha realitat que tenim a Ca n'Anglada 
ens preocupa a tots i totes i si cal variar el rumb, s'ha de fer amb el consens de tots. Tenim 
coses encallades i que continuaran encallades, però cal continuar avançant. Tenim altres temes 
que també requereixen la nostra atenció i que també ens hem de posar a treballar-los. 
 
La Lídia Guillem i el Carles Marín s'han de veure i també aniria bé que Carles Marín es veiés 
amb el Servei de Comunitats. 
 
Sr. Carles Marín: Núria Marín ens va demanar reunió amb la junta de l'AVV, però, com la 
majoria dels membres són persones grans, és important explicar les coses directament a 
tothom i vam optar per fer la reunió més endavant. Quan puguem fer la reunió ens agradaria 
que la Núria Marín ens presenti el projecte que té per Ca n'Anglada per aquesta legislatura. 
 
Sra. Núria Marín: en aquestes primeres setmanes m'estic reunint amb totes les entitats per 
escoltar. En les segones reunions us faré un retorn. Primer us vull escoltar!  
 
 
 
No havent-hi més temes a tractar es tanca la sessió a les 19:10 hores.  
 
 
               Presidenta                         Secretari 
 
 
 
 
 
            Núria Marín García     Joan Jiménez Montes  
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