
ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU, ESCORXADOR 

Caràcter: Ordinari

Data: 6 d’abril de 2022

Hora: 19 h 

Lloc: Presencial. Centre Cívic Rocafonda

Hi assisteixen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec  en  el
consell

Juan Carlos Jerez Antequera President

Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí,
Valldeix Vocal

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal

Representant de l’Associació de Veïns Les Santes – Escorxador (2) Vocal

Ciutadà a títol individual R. F. Vocal

Ciutadà a títol individual J. C. Vocal

Representant del Grup Municipal ERC Vocal

Representant del Grup Municipal PSC Vocal

Cristina Iglesias Rabascall Secretària

També assisteixen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Joaquim Garcia Arqueòleg Municipal

Joan López Tècnic Agència de Suport i 
Serveis a les Entitats

S’excusen:

Representant Centro Cultural Rocafonda Vocal

Representant Grup Municipal En Comú Podem Vocal

No assisteixen:

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal

Representant Grup Municipal Ciutadans Vocal

Representant NEM Vocal
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L’ordre del dia és: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 25 de gener de 2022. 

2. Informació sobre els treballs arqueològics que s'estan efectuant al jaciment de Ca La Madrona
(polígon Mata-Rocafonda).

3. Debat i aprovació de les propostes d’aquest consell als Pressupostos Participatius 2022.

4. Informació sobre instal·lació de Parcs de Salut i Cal·listènia.

5. Informació sobre renovació d’enllumenat.

6. Sobrevinguts.

7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

La sessió s’inicia a les 19.10 h. 

El president, Juan Carlos Jerez, dóna la benvinguda i agraeix l'assistència a tots els membres. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 25 de gener de 2022. 

S’aprova per unanimitat.

2. Informació sobre els treballs arqueològics que s'estan efectuant al jaciment de Ca La Madrona
(polígon Mata-Rocafonda).

El regidor Juan Carlos Jerez passa la paraula a Joaquim Garcia, arqueòleg municipal. 

En l’indret on s’ha de construir un nou edifici del parc circular de Mataró-Maresme, situat en una
parcel·la  del  polígon industrial  de  Mata-Rocafonda,  des  de feia algun temps es  coneixien algunes
notícies de troballes arqueològiques. Els anys 70 del segle passat en construir l’edifici de Cristalleries
de Mataró es destruïren una bona quantitat de tombes que llavors es situaren cronològicament en el
final  del  període  romà.  A  finals  dels  anys  80  del  mateix  segle  es  pogué  efectuar  una  excavació
arqueològica en un petit sector on es trobaren un grup d’unes 8 tombes que llavors es situaren en el
període visigòtic.   

Des de l’octubre de l’any 2021 fins el març de 2022 s’hi han realitzat excavacions arqueològiques en
extensió en el solar esmentat. Les excavacions no han finalitzat i actualment s’han aturat les treballs
en espera dels resultats d’un nou concurs per triar una empresa que enceti una segona i definitiva fase
d’excavacions.   

Els  treballs  arqueològics han posat al descobert una sèrie de restes arqueològiques que es posen
emmarcar en tres períodes diferents. Del segle XIV s’han documentat un bon nombre de cubetes per
plantar vinyes associades a un mur que funciona com a bancal. 

La fase més important cal situar-la entre els segles V i VII, en plena etapa visigòtica. D’aquest període
s’ha trobat un carrer delimitat per un edifici de grans mides, a banda i banda del qual es documenta
un cementiri –necròpolis-. Fins el moment s’han localitzat una quarantena de tombes. En un sector
proper s’ha identificat un altre edifici compartimentat en cinc estances i en altre sector una mica més
apartat s’ha identificat un celler de vi.
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El  conjunt  s’interpreta com un possible  centre  de culte,  amb un edifici  religiós  (ermita,  temple  o
santuari), amb un espai de sagrera utilitzat com a cementiri i unes dependències relacionades amb
activitats econòmiques depenent del centre de culte. 

La  documentació medieval,  després  de la  desaparició  de la  ciutat  romana d’Iluro ens  parla d’una
civitas fracta –ciutat partida- que podria correspondre a dues parròquies situades en la zona. L’una
tindria com a centre els voltants de la basílica de Santa Maria de Mataró i l’altra podria ser aquesta
trobada en el veïnat de Mata, la qual, més tard, donaria pas a les ermites de Sant Martí i Sant Miques
de Mata. L’indret seria l’origen del topònim de Mataró. També cal valorar el fet de que aquest paratge
es coneix com a Santa Cecília, una suposada màrtir d’època de l’emperador Dioclecià.  

Joaquim Garcia explica que quan hi hagi  novetats mantindrà informades les persones que formen
consell i també obre la porta a organitzar alguna visita guiada en un futur.

3. Debat i aprovació de les propostes d’aquest consell als Pressupostos Participatius 2022.

El  regidor  Juan Carlos  Jerez  fa  una breu introducció  als  Pressupostos  Participatius  2022.  Eren  de
caràcter  bianual,  però  a  causa  de  la  pandèmia  es  va  decidir  destinar  els  recursos  a  la  Taula  de
Reconstrucció Social. Ara tornem a tenir una nova edició per decidir a què destinem 1.500.000 euros.
S’expliquen  les  característiques  bàsiques  (s’adjunten  a  aquesta  acta  en  pdf  i  s’han  enviat  amb
anterioritat als membres del consell) i els requisits que han de complir les propostes, el que s’entén
per inversió, l’abast territorial, la limitació pressupostària, etc. També s’expliquen les diferents fases
del procés i com la ciutadania pot participar-hi, donar suports i finalment votar. 

Es fan diverses propostes. J. C. envia les seves propostes per email amb antelació al consell, isntal·lació
de pèrgoles  fotovoltàiques,  posar  plaques solars  en els  sostres  d’edificis  públics  i  posar  punts  de
connexió wifi a les places i parcs del territori. Una de les seves propostes, la construcció de rocòdroms
es descarta perquè Esports ha valorat que en un espai obert sense control no és adequat instal·lar un
rocòdrom d’ús lliure.  

R. F. formula diverses propostes, instal·lació de lavabos i la construcció de la passera que uneixi el Parc
amb el polígon industrial. 

L’AV Santes-Escorxador formula la proposta d’adequar l’edifici de les Quadres de l’Escorxador per fer-
hi  en  un  futur  l’Espai  Jove,  o  bé  provisionalment  perquè  sigui  un  espai  per  fer  activitats
socials/culturals. 

El regidor Juan Carlos Jerez explica que una de les idees de futur que voldria dur a terme seria adequar
el solar del carrer Gibraltar per donar-li un ús social, per a l’Espai Jove, per fer un hort urbà, o bé un
jardí  vertical,  o  poder-hi  fer  algunes activitats  no  sorolloses  a  l’aire  lliure,  com ioga  o tai-txí.  Cal
considerar  que  el  solar  té  poca  llum  solar.  Els  membres  del  consell  acorden  incorporar  aquesta
proposta a la votació. 

La votació final queda així, cada membre del consell pot votar-ne 3:

- Construcció d’una passera que uneixi el Parc de Rocafonda amb el polígon Mata-Rocafonda. 6
vots

- Instal·lació de punts wifi a les places i parcs de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 6 vots

- Adequar l’edifici de les Quadres de l’Escorxador per poder-hi fer activitats. 5 vots

- Instal·lació de lavabos a diferents punts del territori. 3 vots

- Adequar el solar del carrer Gibraltar per poder-hi destinar un ús social/cultural. 2 vots
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- Instal·lar pèrgoles fotovoltàiques. 1 vot

- Instal·lar plaques d’energia solar al sostre d’edificis municipals. 1 vot

Per tant, les dues primeres són les propostes escollides que es presentaran. No obstant, es guarden les
altres a l’espera que els tècnics municipals valorin si són executables o bé les vegin inviables. Llavors
s’intentaria fer entrar una altra proposta que hagi tingut vots. 

4. Informació sobre instal·lació de Parcs de Salut i Cal·listènia.

S’adjunta documentació en pdf. 

S’instal·laran dos parcs de salut a l’Avinguda Amèrica i al Parc de Rocafonda i una cal·listènia al Parc de
Rocafonda. Les obres d’instal·lació seran a finals de 2022. 

5. Informació sobre renovació d’enllumenat.

El 30 de març el Servei d’Espais Públics ha començat les obres de renovació de l’enllumenat públic del
quadre OI. Els treballs consisteixen en la renovació de l’estesa d’alimentació elèctrica, la reubicació de
84 punts de llum i el canvi dels mateixos per tecnologia LED, el que representa un estalvi energètic del
43 %. L’actuació es durà a terme en els següents carrers:

- Avinguda del Perú

- Carrer de la República Dominicana

- Carrer de l’Uruguai

- Carrer de Mèxic

- Carrer Santiago Rusiñol

- Plaça de Colòmbia

- Carrer de Colòmbia

- Carrer de la República d’Argentina

- Avinguda d’Amèrica

Les obres estan adjudicades a l’empresa Electricitat Boquet SL i tenen una durada prevista de 2 mesos.
El pressupost d’adjudicació és de 87.092,09 € IVA inclòs. La direcció facultativa anirà a càrrec dels
tècnics del Servei d’Espais Públics. El projecte està finançat pel Programa General d’Inversions (PGI) de
la Diputació de Barcelona dins el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

AV Rocafonda  pregunta  si  els  cartells  que  s’han vist  per  tota  la  ciutat  dient  que  s’està  renovant
l’enllumenat corresponen a aquests treballs. Se li respon que sí i que l’empresa adjudicatària té estoc
suficient com per dur a terme l’obra. 

6. Sobrevinguts.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.
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- Sobre l’asfaltat del carrer Frank Marshall, R.F. demana que se soterrin els cables de llum aeris que hi
ha, que estan fets un manyoc. Se li respon que el cablejat aeri no és competència municipal i que es
pot instar a l’empresa responsable que ho faci però serà decisió seva.

- L’AV Palau pregunta per l’estat de les obres de la pista del Palau que continuen aturades. Se li respon
que malauradament el concurs per adjudicar-les ha tornat a quedar desert i que s’està estudiant quina
sortida se li pot donar al problema. 

- El Grup Municipal ERC demana que a l’Avinguda Amèrica hi ha unes jardineres molt deixades i si es
podrien arranjar. Es traslladarà la petició al servei de Jardineria. 

-  El Grup Municipal  ERC comenta que al Parc de Rocafonda hi ha una barana de ferro que balla,
situada a la part més tocant a la Riera de Sant Simó i algú hi podria prendre mal, caldria arreglar-la. Es
traslladarà al servei corresponent aquesta petició.

- El Grup Municipal ERC valora positivament el nou sistema de recollida de trastos vells a domicili, està
funcionant força bé.

- El Grup Municipal ERC explica que hi ha un problema real de soroll al barri, en algunes vies més que
en altres. Per exemple a Ronda Pintor Estrany n’hi ha molt, de cotxes i tallers que treballen amb la
porta oberta. Se li respon que hi ha una nova Ordenança de Civisme que està a punt de ser aprovada
que pretén mitigar alguns d’aquests comportaments que causen molèsties. A més s’està elaborant un
mapa de soroll de la ciutat.

- AV Santes-Escorxador exposa el problema que ha generat la retirada de dos bancs de la plaça de Can
Gassol arran de les queixes que va formular un veí en una reunió mantinguda amb el regidor José
Antonio Ricis.  L’associació demana que es tornin a posar els bancs i  que no es prenguin decisions
sense parlar amb totes les parts. Se li respon com va anar la petició i que es parlarà del tema amb el
regidor per veure com es podria solucionar. 

Juan Carlos Jerez explica que properament es reunirà amb les diferents associacions veïnals  de la
ciutat per parlar dels temes de seguretat i convivència que els preocupen, aquestes reunions s’aniran
agendant. Seran trobades obertes. Així mateix, hi ha un nou comandament a la Unitat de Convivència i
Civisme que promou una policia més propera i en clau comunitària. Aquest comandament anirà tenint
entrevistes amb les diferents associacions veïnals per copsar les seves inquietuds i  poder donar-hi
resposta. AV Palau explica que amb elles ja s’hi ha reunit i que va anar molt bé. 

La sessió finalitza a les 20.55 h

Acords:

1. Anar informant dels avenços dels treballs al jaciment de Ca la Madrona.

2. Presentar les dues propostes d’aquest consell als Pressupostos Participatius. 

3. Traslladar a Jardineria la petició que s’arrangin les jardineres de l’Avinguda Amèrica.

4. Arranjar la barana de ferro del Parc de Rocafonda que es troba en mal estat.

President Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      

Juan Carlos Jerez Antequera                                                     Cristina Iglesias Rabascall

Mataró, 6 d’abril de 2022
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