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 >”No hi ha marge: l’Ajuntament ha de prendre mesures immediatament”

Les entitats criden a prioritzar les polítiques 
socials per ajudar les famílies més vulnerables

Les millores pendents al barri que reclama l’AVV Can Boada del Pi
La neteja de la riera del Palau, la rehabilitació de la Masia Marcet, i remodelacions de parcs infantils, entre les reivindicacions pendents

Redacció

D
iversos barris de la ciutat 
mantenen reivindicacions 
urbanístiques i socials que 

es troben estancades i que sovint 
no s’han solucionat amb els go-
verns anteriors. Entre elles Can 
Boada del Pi l’associació del qual 
aprofita el recent nou govern per 
plantejar i insistir en tot un seguit 
de demandes que s’arrosseguen des 
de fa anys.

Aquestes reivindicacions junta-
ment amb la demanda de solucions 
i de compromisos immediats, els va 
tornar a plantejar la junta de l’AVV 
de Can Boada del Pi, el passat 23 
d’octubre, en una trobada amb re-
presentats del govern local. En con-
cret amb el President del Districte 
5, Xavier Rivero, i Carles Caballero, 
regidor d’Arquitectura, Urbanisme 

i Medi Ambient, i altes directives i 
tècniques de l’Ajuntament.

L’etern problema amb la neteja de 
les rieres continua sent una de les 
preocupacions principals. L’enti-
tat veïnal lamenta que la neteja de 
la riera del Palau encara no s’hagi 
produït, malgrat les dates ajorna-
des i «promeses incomplertes» que 
l’equip de govern anterior havia fet. 
Per això avisen del perill que supo-
sa una llera plena d’arbres, matolls 
i brossa i que es produeixen fortes 
pluges. El regidor Carles Caballero 
va assegurar a la reunió que es pro-
cedirà a adjudicar aquesta actuació 
a una empresa el mes de novembre, 
la qual tindrà un any per dur-ho 
a terme. En tot cas, l’entitat veïnal 
continuarà alerta i fent pressió per 
avançar els terminis en una qüestió 
que es ve arrossegant des de fa mas-
sa temps.

Pel que fa a la remodelació del 
parc infantil dels pisos de l’Avin-
guda Can Boada, ja el passat gener 
es va anunciar que es realitzaria en 
2010, tot i que l’entitat veïnal in-
forma que ha aconseguit una nova 
data de reunió per desbloquejar el 
tema i donar l’impuls definitiu a 
aquest projecte.

La situació de deteriorament de la 
Masia Marcet, catalogada com a Bé 
Cultural d’Interès Local, fa temps 
que preocupa. L’entitat veïnal es fa 
ressò que recentment, la immobili-
ària Solvia Banc Sabadell, propietà-
ria de l’immoble, ha netejat la masia 
per dins, i s’ha tancat l’accés per on 
entraven nens i joves. L’AV asse-
nyala que aquesta actuació s’hauria 
d’haver realitzat fa un any, i assegu-
ra que ha estat possible per la seva 
insistència a l’ajuntament, el qual va 
instar a la propietat a fer-ho. Ara, 

l’entitat reclama la rehabilitació 
total de la casa per frenar el dete-
riorament de l’edifici i el perill que 
aquest suposa. També afirmen que 
el mateix regidor Caballero es va 
comprometre a sancionar econò-
micament la propietat (fins a 3.000 
euros) els cops que calgui perquè es 
realitzin les obres.

Miquel Gordillo

F
a temps que les entitats so-
cials locals adverteixen de 
la situació greu que viuen i 

pateixen moltes famílies a la ciutat, 
degut a la precarietat i a situacions 
de vulnerabilitat. I els problemes 
poden empitjorar amb el pas del 
temps, donada la gran quantitat de 
gent que està afectada. 

Aquestes entitats van dur a ter-
me el passat mes de juliol una roda 
de premsa en què anunciaven un 
seguit de demandes en diferents 
àmbits, com són: habitatge, educa-
ció, sanitat, feminisme, gent gran, 
economia social i solidària, depen-
dència, entre d’altres. Aquestes de-
mandes es van lliurar al nou govern 
local sortit després de les eleccions, 
sota la premissa de què «cal posar 
en el centre les polítiques socials». 
Ressaltaren igualment les entitats 
que el document elaborat havia es-
tat el resultat d’un treball col·lectiu, 
ja que «els drets no es poden divi-
dir». Les mesures estaven inspira-
des en les mocions aprovades en el 
segon Parlament Ciutadà realitat 
el passat any.

L’objectiu era rebre una resposta 
específica per part de l’Ajuntament 
i començar a posar fil a l’agulla amb 
mesures concretes en tots els àm-
bits, tot i saber les limitacions que 
hi ha des del consistori en molts 
temes.

Aquesta resposta va arribar a pri-
mers d’octubre, però no va satisfer 
les aspiracions de les entitats, les 
quals recriminen que es donés una 
resposta «massa tècnica i poc polí-
tica», amb la «sensació que és una 
resposta carregada de bones inten-
cions però lluny de les aspiracions, 
concreta poc i no assoleix cap dels 
mínims demanats», afirmava Do-
lors Frigola, del Consell d’Entitats. 
Així els van fer saber, el passat 24 
d’octubre, en una reunió que havia 
demanat la Comissió de Segui-
ment i Impuls de la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans, i a la que van acudir repre-
sentants de totes les entitats im-

plicades. Per part del govern local, 
van assistir el 4rt Tinent d’Alcalde 
i responsable de l’àrea de Drets 
Socials, Noel Duque, la 5a Tinent 
d’Alcalde i regidora de Drets Hu-
mans, Teresa Ciurana, juntament 
amb alts càrrecs tècnics d’aquestes 
àrees.

Fins a quatre desnonaments 
diaris i amb presència 
d’antiavalots

La problemàtica d’accés a l’habi-
tatge, amb continus desnonaments 
- tenen lloc a la ciutat una mitjana 
de tres diaris -, acapara les princi-
pals demandes. L’Ajuntament «ha 
de poder oferir dades concretes 
de la situació per exemple de pi-
sos buits, ja que no podem fer cap 
mena de diagnosi sense conèixer 
exactament la realitat», segons 
manifesten entitats com la PAH 
o el Colectivo Sin Vivienda, tots 
dos presents a la reunió, i que di-
àriament estan a peu de carrer per 
intentar aturar que els bancs dei-
xin al carrer a moltes famílies. De-
nuncien que han de veure com en 
molts casos «venen als desnonan-

ments els antiavalots dels Mossos i 
fan servir mètodes violents», i que 
no es compleixen els drets dels in-
fants de les famílies que volen fer 
fora al carrer. 

També es demanaren actuacions 
davant l’encariment del preu dels 
lloguers. En aquest sentit, malgrat 
afirmar-se que cal arribar a acords 
amb els bancs els col·lectius que 
lluiten per un habitatge digne ho 
tenen clar: «abans que  pateixi una 
família, preferim que pateixi el 
banc». Duque es mostrà favorable 
a la màxima de que «cal recuperar 
habitatge per poder fer polítiques 
socials». També va anunciar l’eina 
del Pla Local d’Habitatge, previst 
per ser aprovat en el Ple del mes de 
novembre.

Des de l’Espai Drets, que estan 
duent a terme tallers per assessorar 
contra l’anomenada pobresa ener-
gètica, es contrasta que des de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament s’estan 
denegant els informes de vulnera-
bilitat a famílies que estan ocupant 
pisos per necessitat. El regidor 
Duque va demanar saber els casos 
concrets de famílies en aquesta si-
tuació. A més, va reconèixer ober-

tament que «s’han multiplicat per 
quatre la gent que ve a Serveis So-
cials. El sistema s’està col·lapsant».

Pel que fa a demandes de políti-
ques feministes, des del Casal de la 
Dona, es demana que es revitalitzi 
el Consell d’Igualtat, i poder seure 
amb la Regidoria de Gènere, «per 
no fer tanta feina en paral·lel amb 
entitats feministes de la ciutat», 
en paraules de Mercedes Gómez. 
Una altra demanda és la d’una 
finestreta única que faciliti l’atenció 
a la gent gran; «volem saber dades 
concretes, de com serà i quan es 
pensa implantar», exposava José 
Luis Charles, dels Iaioflautes.

No menys preocupant és l’àmbit 
educatiu. «Com combatiu el pro-
blema de la segregació escolar? la 
situació és molt crítica!», assenyalà 
Puri Carmona, de la Comunitat 
Educativa. «Ens consta que esteu 
molt implicats en resoldre el tema, 
però falta més concreció en les me-
sures», recordà. Teresa Ciurana va 
reconèixer que es requereix un ma-
peig de tot el que s’està oferint des 
dels serveis d’Educació, i d’establir 
les necessitats per a cada escola. 

“Estem en estat d’emergència, 

sobretot amb les llistes d’espera. 
Sembla que l’ajuntament passa de 
tot per què no té competències en 
sanitat» assegurava amb preocu-
pació Jaume Pavía, de la Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Públi-
ca - Marea Blanca. Però és que el 
col·lectiu ha recollit algunes dades 
que fan esgarrifar, i que qualsevol 
ciutadà que acudeix a la seguretat 
social pot constatar. 46.000 per-
sones estaven en llista d’espera el 
2018, i ja són 75.000 enguany, afir-
mà Pavía, tot afegint que la mitjana 
per ser atès «per un especialista a 
Terrassa és de 198 dies, i a Mútua, 
identificada com el principal focus 
problemàtic, puja fins a 215 dies». 
Des de l’Ajuntament, es transmet 
que Mútua nega les dades de llistes 
d’espera, mentre que l’entitat pri-
vada manifesta que properament 
disposaran de dades reals i del sis-
tema que fan servir per calcular-les.

Pel que fa a residències per a 
gent gran, una altra gran man-
cança de ciutat, s’assenyalà que 
les  dades són genèriques i que 
cal disposar d’un informe que 
posi el focus en les llistes de gent 
que en demana plaça pública. A 
més, s’insta que la comissió bila-
teral d’Ajuntament i Generalitat 
en aquesta qüestió «funcioni de 
debò», apuntà Pepe Sánchez, 
membre de la Comissió de Resi-
dències Públiques. Pau Cónso-
la, de la XES Terrassa, també 
recriminà una «resposta massa 
tècnica i que només apel·la al Pla 
Estratègic d’Economia Social i 
Solidària, que es va aprovar me-
sos enrere, «us toca fer una apos-
ta política», va etzibar als mem-
bres del govern.

Finalment, la trobada va ser cor-
dial i va evidenciar coincidència  
per part de totes les bandes en 
assenyalar la urgència social que 
hom viu. Davant la gran quanti-
tat de temes a tractar, el regidor 
Noel Duque va proposar realit-
zar reunions de seguiment amb 
el conjunt de les entitats cada tres 
mesos.

Altres projectes i reformes que es 
demanen són la millora entre els 
Grups de Can Boada i el col·legi 
Marià Galí, de l’espai de jocs in-
fantils, jocs biosaludables i aparca-
ments. En tot cas, l’associació veïnal 
assegura que continuarà actuant 
amb tenacitat per tal d’assolir un 
barri i una ciutat millor.

 ▪ Trobada entre entitats socials de la ciutat i membres del govern i Ajuntament, el passat 24 d’octubre al CC Ca n’Aurell.


