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RESUM REUNIÓ TAULA DE LA MAURINA  

 
Dia: 20 de desembre 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 
 
Pere Macià, representant AV La Maurina 
Natividad Sánchez Lara, representant Associació Daus 
Isabel Fernández, representant de la Fundació Maria Auxiliadora 
Mònica Rodríguez, representat de Diables de La Maurina 
 
Verònica Ruiz, Cap de processos i projectes d'Ocupació Foment de Terrassa, SA 
 
MªAngeles Bejarano, Coordinadora del Districte 4, secretària tècnica de la Taula 
 
 

1. Explicació del projecte Associació DAUS 
A la sessió anterior de la Taula es va quedar que l'Associació Daues ens explicaria el 
seu projecte. 
 
Es passa la paraula la Nativitat Sànchez, presidenta de l'Associació DAUS i explica tot 
el que fan (ANNEX 1) 
 
 
2. Presentació Treballs als barris 
La Sra. Verònica Ruiz, Cap de processos i projectes d'Ocupació de Foment de 
Terrassa, presenta i explica el projecte Treballs als barris (ANNEX 2) 
 
 
3. Precs i preguntes  
La Nativitat Sánchez consulta a la regidora la possibilitat de demanar descomptes la 
pista de gel per a persones amb discapacitats. Pel trenet de Nadal si que han 
aconseguit. La presidenta adreça a l'entitat Comerç Maurina que disposa de tiquets. 
 
El Sr. Pere Macià informa de la recollida d'aliments que recentment ha fet la 
Plataforma x La Maurina en  col.laboració de la Fundació Maria Auxiliadora. 
 
El Sr. Macià informa que al c/ Calderón de la Barca ha aparegut un cotxe cremat i 
demana si es poden fer les gestions per retirar. 
També demana informació sobre un incident, "trifulca", que va haver al Camp 
Municipal de Futbol de La Maurina el dia 17 de desembre, hi ha rumors contradictoris 
al barri i els voldrien aclarir. 


