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RESUM REUNIÓ TAULA DE LA MAURINA  

 
Dia: 18 de novembre de 2020 
Telemàtica 
 
 
Assistents: 
 
Jennifer Ramírez Porras, regidor/a del Districte 4, que n’exercirà la Presidència. 
 
Eugenio Castro Vela, representant grup municipal Tot per Terrassa 
Amadeu Aguado i Moreno, representant grup municipal PSC 
Carles Massallè Bainad, representant grup municipal ERC-MES 
Javier González Delgado, representant grup municipal Ciutadans Terrassa 
 
Raúl Sánchez Delgado, representant AV La Maurina 
Francisco Vera Granados, representant Associació Plataforma x La Maurina 
Natividad Sánchez Lara, representant Associació Daus 
Iris Escusol Manzano, representant Centre Juvenil Salesià 
Carmen San Miguel López, representant AMPA Escola Roc Alabern 
Mònica Rodríguez Alonso, representant Associació Diables Maurina de Terrassa 
Eduardo Mendez Rodriguez, representant Associació Comerciants de la Maurina 
 
Eva Magaña, Directora del Servei d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana 
Antonio Vallejo, subinspector de la Policia Municipal 
Juan Antonio Romero, caporal de la Policia Municipal 
Mónica Giménez, agent de Policia Municipal 
David Guerrero, sergent dels Mossos d'Esquadra 
 
Mª Ángeles Bejarano Trujillo, coordinadora del Districte 4 farà les tasques de 
Secretaria Tècnica de la Taula 
 
La Presidenta de la Taula, Jennifer Ramírez,  dona la benvinguda als i les assistents. 
 
S'informa que Junts per Terrassa ha presentat una esmena al document que regula la 
Taula de La Maurina: 
 

En el text que regula la taula, la última frase posa "En finalitzar el mandat 
l'Equip de Govern valorarà la continuïtat de la Taula". La decisió de crear la 
taula va ser del Ple i, per tant, la seva continuïtat també s'hauria de decidir en el 
Ple 

 
Es recull i es farà el canvi. Ningú fa cap comentari més i es dona el document per 
tancat. 
 
 
La presidenta presenta al regidor d'Estructura Territorial, Sr. Noel Duque, i li dóna la 
paraula. 
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El Noel dóna les gràcies als assistents i comenta la importància de veure a diferents 
entitats de diferents àmbits i interessos formant part de la Taula. Explica l'important 
que és el paper de les entitats en qualsevol òrgan de participació, són elles les que 
donen vida a la ciutat. 

 
La Presidenta de la Taula comença amb l'ordre del dia. 
 
  
 
1. Presentació de la Taula de La Maurina 
 

El Pla de Barris va ser una actuació integral que es va preveure inicialment pel 
període 2008-2012. Posteriorment es van aprovar dues pròrrogues de manera que 
la vigència del pla es va ampliar al període 2008-2018. Durant aquests anys es van 
injectar 16 milions d'euros al barri. La inversió va generar canvis importants al barri 
des del punt de vista de la seva aparença amb millores als carrers i places o el nou 
equipament a la Plaça del barri, però també des del punt de vista de les 
dinàmiques socials amb el treball sobre la convivència i la dinamització comercial i 
econòmica. 
 
L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya  van aportar els fons 
necessaris per a aquest programa, finançant a parts iguals el projecte. 

 
En data 31 de gener de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa reunit en sessió 
ordinària, va aprovar una proposta de resolució per tal de crear un espai de 
convivència i foment de l’activitat social al barri de La Maurina. 
 
Una de les propostes acorda la creació d’una Taula de La Maurina oberta a totes 
les entitats i col.lectius del barri de La Maurina, la participació dels grups polítics 
municipals amb representació en el Ple de l’Ajuntament, així com personal tècnic 
de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
 
Al correu de convocatòria a la sessió es convidava a formar part i participar a  la Taula 
a un representant de als grups polítics municipals, un representant de cadascuna de 
les entitats del barri de La Maurina, inscrites en el registre municipal d’entitats i 
associacions ciutadanes "RMEAC" 
 
 
Membres i funcionament de la Taula:  https://participa.terrassa.cat/assemblies/taula-la-
maurina   
 
 
 
2. Informació Proposta de resolució del 31 de gener  de 2020 
A la PR també es demanava estudiar la possibilitat d'establir una nova Oficina 
d'Atenció Ciutadana al Casal Cívic Francisca Redondo. 
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Pren la paraula  l'Eva Magaña, directora del Servei d'Estructura Territorial i Atenció 
Ciutadana i explica que amb la situació de la crisi sanitària el Servei ha estat molt 
colpejat: baixes, cobrir caps de setmana... La prioritat durant aquests mesos ha estat 
garantir el Servei amb les circumstàncies tant excepcionals que s'han viscut per tal de 
que la ciutadania pogués comunicar amb l'Ajuntament.  
 
Explica que no ha estat possible afrontar un estudi de futur com mereix. Ara el Servei 
intenta esbibilitzar-se i quan la situació ho permeti poder fer un anàlisi de la situació, 
s'espera que sigui en pocs mesos. 
 
S'obre debat entre els assistents de l'importància de tenir una oficina d'Atenció 
Ciutadana al Casal Francisca Redondo i la millora de l'oficina del Centre Cívic Maria 
Aurèlia Capmany, 
 
El Javier González demana conèixer quin és el model territorialitzat per les Oficines 
d'Atenció Ciutadana i si hi ha intenció política de canviar-lo. 
 
El Noel Duque respon que  va en funció de les necessitats, s'estudia  la situació i es 
prenen decisions. 
  
La MªAngeles explica que l’Ajuntament posa en marxa nou Punts d’Orientació Social a 
la ciutat. L’objectiu és ajudar les persones sense recursos digitals a fer tràmits 
telemàtics relacionats amb prestacions socials  
 
Un altre dels acords de la PR  del 31 de gener de 2020 és:  Estudiar la possibilitat 
d’implantar una parada d'autobús que permeti facilitar l’accés al casal cívic Francisca 
Redondo: 
 
Recentment la Plataforma X La Maurina va presentar una nova proposta de recorregut 
i s'està valorant. A la propera reunió s'intentarà donar més informació. 
 
 
 
3. Seguretat al barri. 
 
L' Antonio Vallejo explica amb dades objectives la situació policial al barri. 
 

- De  32.000 serveis l'any 2019, 1200 van se a la Maurina 
 
De moment al  2020 a tota la ciutat es porten 25.300 serveis, 900 són a la Maurina.  
Amb les dades de 2020 fa una comparativa amb altres barris de la ciutat: 
 

- Ca N'Anglada: 2160 serveis 
- Sant Pere Nord: 1.500 serveis 
- Can Palet: 1050 serveis 

 
El David Guerrero complementa l'informació que ha donat la Policia amb les 
intervencions de Mossos. 
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S'obre debat entre els assistents sobre la percepció d'inseguretat que manifesten 
veïns del barri, de l'importància de la figura dels agents cívics i la presència de la 
policia uniformada i de paisà. 
 
També es comenta que el perfil dels veïns i els problemes del barri no són els 
mateixos a la Plaça de l'Assemblea o a la part nord del c/ Núria, que la Taula ha de 
servir per tot el barri no zones concretes. 
 
La Mònica Rodríguez creu que s'ha de treballar la prevenció, l'educació i la 
conscienciació a la ciutadania i no es pot fer amb una persona amb uniforme sinó amb 
gent treballant al carrer, educadors.  
 
 
 
4. Precs i preguntes  
 
• L'Amadeu Aguado demana que es faci un esforç en comunicació per a què tots els 

veïns i veïnes del barri de La Maurina coneguin l'existència de la Taula. 
 

• El Paco Vera manifesta el seu desacord a que s'instal.li una oficina del 010 al Casal 
Francisca Redondo.  

 
L'Eva Magaña explica que s'ha preparat l'equipament per si en cas extrem, en funció 
de la situació de la pandèmia,  s'havia de traslladar el 010 però que finalment no és 
necessari 

 
• El Paco Vera també demana saber si la Taula de la Maurina tindrà un pressupost 

assignat.  
 

Respon el Noel Duque que ara mateix no hi ha pressupost. Si la Taula treu i treballa 
un projecte, es valorarà i s'estudiarà per poder dotar econòmicament. 

 
• Les entitats demanen conèixer com funcionarà la Taula, proposen fer grups de 

Treball, per poder avançar. 
 

La MªAngeles Bejarano es compromet en fer arribar un correu electrònic on 
especificarà els grups de treball i els temes que es tractaran en aquests. Les 
persones interessades en formar part d'un o un altre grup de treball contestaran el 
correu comunicant el grup en el que volen estar. 


