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La Síndica emet aquesta actuació d’ofici amb la voluntat fer públic al seu suport al 

projecte de futur del barri de Ca n’Anglada  contemplat en el Projecte de Futur Ca 

n’Anglada 2030, fent constar que es tracta d’un projecte de ciutat i que la seva 

execució ha d’ésser una prioritat pel Consistori.  

 

Des de fa anys, ja en el meu anterior mandat com a Síndica, he mantingut de manera 

regular reunions amb els veïns de Ca n’Anglada amb la finalitat de rebre informació de 

primera mà de les problemàtiques endèmiques existents en el barri i, en nombroses 

ocasions, he estat testimoni de la desesperança i, inclús, el desencís dels veïns per la 

que consideren una manca d’implicació i actuació de l’Ajuntament per solucionar les 

situacions greus d’incivisme i inseguretat ciutadana que pateix el barri i que repercuteix 

en el dia a dia dels seus veïns.  

 

Ateses les múltiples queixes expressades pels veïns de Ca n’Anglada en les moltes 

reunions mantingudes amb representants polítics i personal tècnic de l’Ajuntament i, 

inclús, amb presència de l’adjunt al Síndic de Catalunya i d’aquesta Síndica, 

l’Ajuntament va sol·licitar suport tècnic per realitzar un pla, programa o dispositiu per a 

promoure la convivència i, en aquest sentit, es van portar a terme diverses reunions 

amb la Diputació de Barcelona per valorar la demanda i analitzar la viabilitat del 

projecte. Finalment, la Diputació de Barcelona va donar suport a la demanda i es va 

elaborar “la Diagnosis i Taula tècnica de la convivència de Ca n’Anglada ”.  

 

Al respecte, cal recordar que el Ple de l’Ajuntament , reunit en sessió ordinària el 28 

de juny de 2018, va adoptar entre d’altres, els acords que incorpora la proposta de 

Implementació del projecte de futur del barri de Ca n’Anglada 
 



resolució per a l’execució del Projecte de Futur de Ca n’Anglada 2030 i, en concret, es 

pren l’adopció dels acords següents :  

 

Primer.- El Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030  és una necessitat 

prioritària per a la ciutat de Terrassa i s’ha d’ex ecutar immediatament , 

reconeixent les conclusions de l’estudi Diagnosi i Taula tècnica de la 

convivència a Ca n’Anglada .  

 

Segon.- Reconèixer que desprès de la mostra de la r ealitat que exposa 

l’estudi, més l’evidència de degradació en molts as pectes del barri de Ca 

n’Anglada, és imprescindible l’execució immediata d ’un projecte de futur , 

com ha reivindicat l’Associació de veïns fa ja molt s anys.   

 

Tercer.- Que el Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030  ha de ser 

estructuralment tal i com indica l’estudi , executant els micro projectes 

com s’estableix.  

 

Tanmateix, la Síndica vol posar també en valor l’estudi realitzat per la Diputació de 

Barcelona de “la Diagnosis i Taula tècnica de la convivència de Ca n’Anglada” que 

atorga molta raó a les múltiples reivindicacions i greuges manifestats, al llarg dels 

anys, pel veïns de Ca n’Anglada i suposa una eina de gran valor que, ben executada 

per part del Consistori, pot transformar al barri i aportar un projecte de futur.  

 

Val a dir també que la Síndica ha mostrat, en tot moment, una gran empatia i 

comprensió per les queixes que, durant els darrers anys, li han fet arribat els veïns del 

barri de Ca n’Anglada i les ha traslladat a l’Ajuntament amb la voluntat de ser un nexe 

entre ambdues parts a fi de trobar solucions reals a la problemàtica existent. No 

obstant, a data d’avui, i per petició dels veïns de Ca n’Anglada, el Síndic de Catalunya 

es qui té obert un expedient de queixa que resta en tràmit a l’espera d’una resolució.  

 

Al respecte, afegeixo que, amb motiu de la queixa que els veïns de Ca n’Anglada 

presenten al Síndic de Catalunya, el Síndic ha demanat informació més detallada 

sobre l’estat d’implementació de les propostes de millora, sobre l’acord del plenari 

aprovant la proposta de resolució de juny de 2018 en la que el Projecte de futur de Ca 

n’Anglada era una necessitat prioritària per Terrassa, sobre la resposta donada a 

l’Associació de Veïns en referència a l’última documentació presentada i sobre el 



pressupost establert en l’any 2019 per l’execució del Pla de Futur de Ca n’Anglada 

amb quantitats específiques.    

 

Ateses les consideracions exposades, i en el marc de les funcions que m’han estat 

assignades, em permeto dirigir a l’Ajuntament aquesta actuació d’ofici que esdevé una 

recomanació consistent en que:  

 

L’Ajuntament procedeixi a implementar sense demores  les mesures de millora 

en els diferents àmbits en el barri de Ca n’Anglada , tot recordant al Consistori 

que en el Ple de juny de l’any 2018 es va aprovar p er unanimitat la proposta de 

resolució sobre el projecte de futur de Ca n’Anglad a reconeixent les conclusions 

de l’estudi Diagnosi i Taula tècnica de la convivència de Ca n’ Anglada i que 

l’execució d’aquest projecte és una necessitat prio ritària per la nostra ciutat.  

 

Atentament,  

 

 

Isabel Marqués i Amat  

Síndica Municipal de Greuges de Terrassa  

 

Terrassa, 23 de maig de 2019 
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