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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA TAULA DEL PROJECTE "FUTUR C A N'ANGLADA 2030"  

 
 

Núm.:  1/20 

Caràcter:  Ordinari 
Data:  10 de setembre de 2020 

Horari:  De 18:00 a 20.05 h 

Lloc:  Telemàtica  
 
 
Hi assisteixen:   

Lluïsa Melgares   Presidenta 

Pilar Alvarez  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  

Carles Marín Representant de l'AVV Ca n'Anglada  

Josep Rodríguez Representant del Grup Esplai Colònies Ca n'Anglada  

Emilia Andreu Directora d'Àrea 

Lídia Guillen Gerent de la societat Municipal d'Habitatge  

Cristina Escudé Directora d'Àrea 

Joan Coy Director del servei de Cultura  

Lucia Linuesa Directora de Serveis Socials 

Santiago Martínez Illa Director d'Àrea 

Helena Alcaraz Directora d'Àrea  

Raquel M. García Mesa Cap de planificació 

Dolores Megias  Directora del Servei de Formació i Ocupació 

Manuel Fuster  Cap del Servei de politiques socials d'habitatge  

Montserrat Torres Responsable d'emprenedoria i economia social  

Joan Jiménez Secretari  

Membres absents:   

Alfonsa Redondo Representant de l'AVV Per la Millora de Ca n'Anglada 

Andrés Zamora Representant de l'Assoc. Afectats per l'Esponjament  

Eunice Muniesa  Representant del Col·lectiu de Dones de Ca n'Anglada 

Hamid Azroual Representant de l'Assoc. Cultural Musulmana  

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

Marc Moreno Representant de l'Escola Ramon Pont  

Josep Ruiz Representant de l'Assoc. Gent Gran del Districte 2 

Representant  Representant de l'Assoc. Comerciants Ca n'Anglada Tomb 

Excusen assistència :  

Miguel Hidalgo Representant de la FAVT  

Miquel Pérez Director d'Àrea 

Rosa Sanz Directora del Servei d'Activitats Econòmiques  
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Carles Sánchez Cap del Servei d'Esports  

Xavier Falgar Tècnic de Programes  

També hi assisteixen:   

Xavier Muñoz Cap de l’Observatori  

Marta Sánchez  Adjunta al GM Junts  
 
 
Ordre del dia 
 

1. Afectació del Covid-19 al desenvolupament del projecte  
 
2. Estat del projectes 

 
3. Presentació i debat projecte “Enquesta”  

 
4. Precs i preguntes.  

 
 

Desenvolupament de la sessió   
 
1. Afectació del Covid-19 al desenvolupament del pr ojecte  
 
La Sra. Lluïsa Melgares explica l'afectació de la pandèmia al desenvolupament del projecte 
Futur Ca n'Anglada 2030.  

A la sessió del Ple municipal de 28 de febrer de 2020, en el que es va produir una intervenció 
de l'AVV de Ca n'Anglada i en paral·lel es va presentar una PR per part de PSC, Junts i 
Ciutadans. La PR instava a l'Equip de Govern al compliment íntegre de la PR aprovada el juny 
de 2018, a executar els projectes aprovats en el marc de la Taula de futur Ca n'Anglada 2030, a 
donat pressupostàriament els projectes mitjançant transferències de crèdit i a comunicar els 
acords al Síndic de Greuges de Catalunya. En el decurs del debat de la PR, i a proposta de 
l'Alcalde que va ser acceptada pels grups ponents de la PR i pel representant de l'AVV Ca 
n'Anglada, de retirar en aquell moment la proposta, amb la condició de que es fes una reunió 
amb el Síndic de Catalunya, la Síndica de Terrassa, l'equip de govern i els membres de 
l'oposició. L'alcalde va anunciar que treballaria per convocar la trobada, i que la proposta de 
resolució que havia estat retirada es podria presentar en la pròxima reunió del Ple. 

En compliment dels acords del Ple Municipal del 28 de febrer de 2020, es va convocar una 
reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya. La citada reunió estava prevista pel dia 16 de 
març, no obstant, el dia 14 de març l'Estat va decretar l'Estat d'Alarma amb la qual cosa es va 
suspendre la citada reunió. A més a més, el dia 15 de març la Sindicatura feia un comunicat 
notificant el positiu per Covid-19 del mateix Síndic de Greuges, Sr. Rafael Ribó.  

Posteriorment a la reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya hi havia la voluntat per part 
d’aquest ajuntament de convocar una nova sessió de la Taula al mes de març la qual no es va 
arribar a convocar pels successius estats d’alarma.  

Actualment ja s’ha pogut convocar la sessió d’aquesta Taula, encara que sigui telemàticament, 
donant compliment a la Resolució del 28 d’agost del govern de la Generalitat en la qual és 
prohibeixen les reunions amb més de 10 persones. També s’ha pogut acordar una data amb el 
Síndic  de Greuges de Catalunya per tal de fer la reunió suspesa al mes de març.  

La Pandèmia i els successius estats d'alarma decretats pel Govern de l’Estat, han fer alentir 
alguns dels projectes i suspendre temporals altres per motius de seguretat.  
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2. Estat dels projectes   
 
Projecte "Casa d'Oficis"  
 
La Sra. Dolores Megias explica l'estat actual del projecte. Tot i l'afectació del Covid-19, l'obra ja 
ha començat. S'estan formant a 16 joves durant 6 mesos més 6 mesos de contracte per fer 
l'obra en els edificis. S'han fet tutories on-line degut a la situació sanitària. S'han comprat 
tablets pels joves per tal que poguessin seguir la formació on-line. La contractació va tenir lloc 
al mes de juliol tot i que les obres han començat aquest mes de setembre.  
El temps que ha estat aturat el projecte afectarà a la finalització de l'obra ja que finalitzarà 
abans del 31 de desembre, data en la qual s'acaba la subvenció de la Generalitat de Catalunya. 
No obstant, el servei buscarà mitjans per finalitzar les obres.  
 
La Sra. Lídia Guillen afegeix s'ha actuat en aquest espai de la Plaça de Ca n'Anglada pe tal de 
que adquireixin experiència en diferents oficis.  
 
El Sr. Carles Lázaro celebra l'esforç que s'està fent en la Casa d'Oficis i senyala que tots els 
joves tenen aprovada l'ESO.  
 
La Sra. Dolores Megias explica que en el passat també han organitzat cases d'oficis per a joves 
sense l'ESO.  
 
El Sr. Carles Lázaro manifesta que un dels problemes és l'abandonament escolar prematur. El 
problema de molts joves del barri és de manca d'inserció social. El Sr. Carles Lázaro proposa 
anar més enllà de la Casa d'Oficis i proposa fer un programa amb altres administracions per 
acompanyar a tots els joves que ho necessitin.  
 
La Sra. Dolores Megias explica que hi han altres projectes  que encara no han sortit publicats 
per a joves sense escolaritzar i que sabem que tindrem un problema . Projectes els quals, per 
exemple, a través de l'esport ensenyen  la puntualitat, el treball, el sacrifici, la responsabilitat o 
el treball en equip.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que quan parles amb els joves que estan al carrer t'adones 
que necessiten formació i feina. És gent molt pobre i caldria compaginar la formació amb el 
treball remunerat.  
 
El Sr. Josep Rodríguez explica una idea la qual podria ser l'escola de segona oportunitat. 
Barcelona ja disposa de 2 o 3 centres d'aquest tipus. Seria un projecte molt interessant. Hi ha 
un edifici, el de l'antic Liceu Ègara que actualment està abandonat i allà es podria instal·lar 
l'escola de segona oportunitat. Caldria demanar ajut a altres administracions com la Diputació 
de Barcelona i formar a joves que han fracassat anteriorment en les escoles normals. Les 
escoles de segona oportunitat son cares econòmicament parlant, però a la llarga resulta més 
car tenir joves al carrer.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que està d'acord amb el punt de vista del Sr. Josep 
Rodríguez sobre l'escola se segona oportunitat. Manifesta que va visitar el local de l'antiga 
escola Liceu Ègara i, tot i que s'ha de veure en quin estat està, pren nota com a proposta.  
 
Projecte "Mercat il·legal"  
 
La Sra. Emilia Andreu manifesta que és un problema recurrent. S'han col·locat unes tanques en 
el perímetre que ha fet disminuir la venda en un punt concret, però els mercadistes es 
desplacen a altres llocs del barri com ara la Plaça del Pagès.  
Destaca que el tipus de persones que venen productes ho tenen per costum, cultura o 
necessitat. És molt difícil eradicar aquet mercat. Tot i així el servei de Policia fa vigilàncies 
constants, per`p el problema es què els mercadistes es traslladen a altres indrets del barri per 
la pressió policial. S'ha plantejat als veïns/es tancar la Plaça del Pagès per evitar que es posi el 
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mercat il·legal i ho veuen correcte. Amb aquesta mesura que tampoc ens acaba d'agradar, serà 
possible que disminueixi també la venda de drogues i conductes incíviques.  
 
Projecte "Dinamització poliesportiu"  
 
El Sr. Josep Rodríguez explica què s'havia engegat el projecte però la pandèmia va fer aturar-
ho tot i ara reprenen les converses amb el Servei d'Esports per arribar a un acord econòmic i 
de projectes.  
 
El Sr. Joan Jiménez afegeix que la intenció del servei d'esports és fer la cessió de l'equipament 
a principis d'any.  
 
El Sr. David Aguinaga pregunta en relació al bar Atlas si s'ha pres alguna decisió al respecte i 
particularment sobre els acords del Ple que contemplaven un dictamen.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares respon que s'ha treballat en aquest tema tot l'estiu. Actualment s'estan 
fent inspeccions amb policies de paisà. S'ha fet reserva amb l'equip jurídic.  
 
El Sr. David Aguinaga recorda que es va quedar que en un termini de dos mesos els serveis 
jurídics farien un dictamen sobre les mesures a prendre en aquest bar.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que el bar Atlas no és cap projecte de la Taula s'informarà on 
toqui.   
 
El Sr. David Aguinaga es queixa del temps que ha transcorregut sense resposta i constata que 
hi ha un problema a bars de certes zones del barri.  
 
Projecte "Enquesta" 
 
El Sr. Xavier Muñoz explicarà aquest projecte en el següent punt de l’ordre del dia.   
 
Projecte "Centraleta Policia Municipal" 
 
La Sra. Emilia Andreu exposa que cal fer una centraleta que permeti gestionar les trucades que 
rep Policia , també les trucades que es perden. Cal que tot quedi gravat. Tot s'està treballant i 
disposarem d'un pressupost. Tot i així serà un projecte per tota la ciutat i no per un barri en 
concret.  
 
El Sr. Carles Marín afegeix que el projecte és molt necessari ja que actualment hi ha una 
mancança de resposta per part de la Policia vers ciutadans/es.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares apunta que és un projecte per tota la ciutat.  
 
El Sr. Carles Marín manifesta que des de l'AVV vam proposar aquest projecte perquè el 
considerem molt necessari ja que hi ha una mancança i evidentment és necessari per tot 
Terrassa. Aquest projecte forma part del projecte Futur de Ca n'Anglada 2030 perquè ho va 
plantejar l'AVV. Recalca la necessitat que sigui per tota la ciutat per tal de fer un seguiment de 
les trucades telefòniques.  
 
La Sra. Emilia Andreu agraeix la sensibilitat per part de les entitats per tal que aquest projecte 
repercuteixi en tota la ciutat.  
 
Projecte "Esplai al carrer" 
 
La Sra. Llúcia Linuesa manifesta que el projecte tenia previst començar sobre el mes de març 
però no ha estat possible per la pandèmia i l'estat d'alarma.  
 



 
        Presidència 

 
 
 

 5

La propera setmana hi ha prevista una reunió amb l'Esplai. Tenim els recursos econòmics per 
tal d'afrontar aquest projecte el qual el servei valora des de una perspectiva interessant.  
 
El projecte farà un espai de sociabilització i detecció de situacions de risc entre els infants. 
Començarà tant aviat com sigui possible segons la situació sanitària que patim.  
 
El Sr. Carles Lázaro afegeix que l'objectiu hauria de ser la cohesió social i més en el món dels 
esplais de joves.  
 
El Sr. Carles Lázaro manifesta tenir el dubte si únicament s'atendrà a un sector de la població 
del barri o al seu conjunt.  
 
El Sr. Josep Rodríguez respon que un infant és un infant sense distinció. El projecte és per a 
tothom i per tots els sectors. Farem detecció de possibles problemes i els posarem en 
coneixement del servei corresponent.   
 
La Sra. Llúcia Linuesa afegeix que el projecte haurà de ser global i de mirada amplia i obert a 
qualsevol infant.  
 
Projecte "Antenes parabòliques" 
 
La Sra. Cristina Escudé manifesta que en aquest projecte no s'ha avançat degut a la 
complexitat del mateix.  
 
Van fer una inspecció a tres blocs de la zona nord del barri i és van detectar múltiples 
anomalies, però no únicament d'antenes parabòliques, també de compressors d'aires 
condicionats i altres elements. En qualsevol cas tots incompleixen la normativa.  
 
La prioritat del servei és la seguretat de les persones en primer lloc. El servei tramita cada any 
uns 1.000 expedients dels quals el 90% aproximadament tenen a veure ambla seguretat de les 
persones. És a dir, el servei prioritza la seguretat davant l'estètica.  
 
El Sr. Carles Marín manifesta que la proposta de l'AVV Ca n'Anglada era la de millorar la imatge 
del barri treien totes les antenes que hi ha a les façanes. Les comunitats de propietaris s'han de 
posar d'acord per treure les antenes de les façanes. Hi ha aparells a baix cost que poden 
substituir les antenes i millorar l'impacta visual del barri. Carles Marín manifesta que resideix en 
un pis on es va fer una reunió de veïns i es va decidir col·locar una  antena col·lectiva a la 
teulada de l'edifici i treure les altres. No és gaire complicat però el plantejament i la filosofia 
passar per un altre variant ja que s'està parlant d'elements de façanes i altres coses que no 
tenen res a veure amb la proposta de l'AVV.   
 
La Sra. Cristina informa que es va fer contacte amb el Col·legi d'Enginyers de 
Telecomunicacions de Catalunya per explorar alternatives a les antenes parabòliques i que 
fossin econòmicament viables per el resultat no va se. Actualment únicament es poden posar 
antenes a la teulada (legalment) i caldria assumir el cost de les instal·lacions.  
 
El Sr. Joan Jiménez afegeix que efectivament, actualment no hi ha cap aparell que pugui 
substituir les antenes parabòliques. Únicament les fan cada cop més petites de mida.  
 
La Sra. Pilar Álvarez manifesta que la seva comunitat va col·locar les antenes ala teulada fa 
uns 10 anys i el cost va ser una mica elevat.  
 
El Sr. Manu Fuster manifesta que el servei de comunitats va estudiar el tema i a les comunitats 
hi ha un percentatge molt alt de persones que no podrien assumir el cost de col·locar les 
antenes a la teulada. Suposaria una despesa important per un tema purament estètic. Afegeix 
que hi ha altres prioritats més greus al barri com a per exemple l’accessibilitat als blocs, 
filtracions d’aigua, etc, les quals no es poden arreglar per manca de recursos.  
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El Sr. Aguinaga es pregunta com és que poden comprar antenes parabòliques individuals i en 
canvi no pagar les despeses de les instal·lacions que comportarien col·locar-les en la teulada.  
 
El Sr. Manu Fuster respon al senyor Aguinaga que el cost és molt inferior si un mateix es 
col·loca la seva antena.  
 
3. Presentació i debat del projecte “Enquesta” 
 
El Sr. Xavier Muñoz explica el projecte així com el mètode per fer l'enquesta (veure document 
adjunt).  
 
EL Sr. Carles Lázaro manifesta que el mètode utilitzar pot condicionar el resultat. Via telefònica 
tindrà un resultat ja que hi ha un sector que no domina la llengua. Apunta que seria millor fer un 
porta a porta per arribar a totes les capes socials. L'enquesta és molt general i els resultats 
poden ser previsibles.  
 
El Sr. Xavier Muñoz explica que l'accés als telèfons podria ser aleatori. Si és fa presencial 
haurà un increment del cost de l'enquesta però seria viable tècnicament. També l'increment del 
número de preguntes suposaria un increment del cost econòmic de l'enquesta.  
 
El Sr. Joan Jiménez manifesta que l'AVV Ca n'Anglada estava interessada en introduir alguna 
pregunta més a l'enquesta, per la qual cosa podríem fer una reunió per definir-ho i que l'AVV 
pugui fer les aportacions que considerin oportunes.  
 
El Sr. Xavier Muñoz recalca que els millors moments per fer l'enquesta és: abans de Nadal i 
aproximadament al mes de març.  
 
 
4. Precs i preguntes  
 
La Sra. Lídia Guillen informa que han demanat un recurs per estudiar de fer una intervenció per 
detectar totes les problemàtiques existents ales comunitats dels edificis del barri. Hi ha 
problemes d’aluminosis, de filtracions a les cobertes i altres. Afegeix que no en tots els casos 
és possible col·locar una antena a la coberta de l’edifici.  
 
El Sr. Carles Marín manifesta que l'AVV va proposar aquests projectes i què hi ha una manca 
de confiança en tots els projectes que es van plantejar, que eren molts (48), ja que amb tants 
projectes s'acabaria per no fer cap d'ells. Vam plantejar des de l'AVV quatre projectes per mirar 
com podríem avançar en situacions concretes del barri. Ja sabem que hi ha molts més 
problemes, filtracions d'aigua, baralles entre veïns, etc. Nosaltres vam proposar quatre 
projectes i no veiem solucions. Tenim la sensació d'estar en un punt de no voler fer les coses i 
parlem molt per acabar no fen res. Tinc sumit que aquests quatre projectes van per llarg.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que s’han destinat diners als diferents projectes tot i que és 
conscient de l’AVV Ca n’Anglada demana una partida concreta.  
 
El Sr. Carles Marín planteja que hi hagi un pressupost per l'any 2021 i ens diguin de quina 
quantitat és i a quines partides pertanyen. El Sr. Marín vol saber el pressupost que s’ha dedicat 
a cada projecte. Manifesta què no solucionarem res ja que actualment si no sabem el 
pressupost que dediquem a cada projecte. Sense un pressupost no podrem avançar. D'altre 
banda cal seguir les línies de l'estudi amb les propostes i els indicadors per saber si s'estan 
desenvolupant els projectes o no. Estem estancats.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares respon que ho portarem a la propera Taula.  
 
El Sr. Carles Caballero manifesta que tenint present l’estat de provisionalitat en el qual es 
troben totes les administracions degut als efectes pressupostaris que tindrà la Covid-19, no es 
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pot comprometre qualsevol projecte per cap dels 33 barris de la ciutat i no només per Ca 
n’Anglada. No sabem si tindrem dèficit i tampoc si podrem invertir. Haurem d’esperar per tenir 
més informació.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que els serveis preparen projectes que, alguns d’ells, es 
podran posar en marxa amb el pressupost del propi servei. Presentarem el document quan 
estiui acabat.  
 
El Sr. Carles Marín diu que des de l’AVV Ca n’Anglada no faran més propostes però és poden 
agafar els projectes del Pla d’Acció que siguin viables.  
 
El Sr. Aguinaga manifesta que el projecte Futur Ca n’Anglada 2030 constava d’un ventall de 
projectes. El que s’hauria de fer és tirar endavant aquelles que siguin viables. Segons la 
metodologia, amb un calendari d’execució i fites d’assoliment, això ens dirà si els projectes 
estan estancats o tiren endavant.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares està d’acord amb el Sr. Aguinaga i amb Carles Marín i manifesta que 
farem un pas més per executar els projectes viables.  
 
El Sr. Carles Caballero comenta que aviat començaran els tràmits per fer els pressupostos i les 
ordenances per la qual cosa convido als partits polítics a aportar. Serà un any molt complicat 
des del punt de vista pressupostari. Ens ve una època molt difícil i hi hauran coses que no 
podrem fer. Però serem honestos i explicarem la situació que tenim.  
 
La Sra. Llúcia Linuesa manifesta que sinó hagués estat per la pandèmia ja tindríem projectes 
en marxa com per exemple l’esplai al carrer. Tenim els diners i la disposició de l’entitat. No és 
un tema de manca de diners en aquest cas, és un tema de la situació sanitària que patim.  
 
El Sr. Carles Lázaro comenta que és un moment difícil per totes les administracions. Ca 
n’Anglada és un tema recorrent ja que la situació é complicada al barri i difícil. Ca n’Anglada 
necessita un pla de xoc sobre el pla de xoc que necessita tota la ciutat. Caldria un pla integral 
en cada àmbit, educació, seguretat, urbanístic, convivència, etc.  
 
La Sra. Lluïsa Melgares manifesta que cal millorar l’assistència de les entitats a la Taula i 
acomiada la sessió de la Taula.  
 
 
 
No havent-hi més temes a tractar es tanca la sessió a les 20:05 hores.  
 
 
               Presidenta                        Secretari 
 
 
 
 
 
            Lluïsa Melgares Aguirre     Joan Jiménez Montes  
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