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ACTA CONSELL TERRITORIAL ORDINARI  DE VIA EUROPA –
LA LLÀNTIA 

Número sessió: 22

Caràcter: ordinari

Data:  4 d’abril de 2022

Hora: 19.00 h

Lloc: Format Presencial. C/ Alemanya, 27

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell: 

J.V.M. (Grup municipal Junts per Mataró) Vocal

C.N.A. (Ciutadana elegida per la presidència) Vocal

M. B.L. (Assoc.Diables de la Llàntia) Vocal

AAVV La Llàntia (President F.V.R.) Vocal

AAVV La Llàntia (Ll.R.) Vocal

M. José Pérez Carrasco Presidenta

Àngels Castillo Campos Secretària

No assisteixen

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell: 

J.B. (Assoc.esportiva escola La Llàntia) Vocal

Ciutadana a títol individual (M.I.O.) Vocal

Grup Municipal C’s Vocal

Grup Municipal ECPM-ECG Vocal

Grup Municipal ERC Vocal

S’excusen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell

C.C. (Enlleura’t) Vocal

Grup Municipal PSC (P.M.) Vocal
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M.R. (Presidenta AV Via Europa)
Vocal

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del

dia 7 de febrer de 2022
2. Debat i votació de les propostes pels pressupostos participatius
3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
Comença la sessió en format presencial i tothom expressa positivament la nova
fórmula. La presidenta del Consell recorda que avui el punt principal és el debat i
la votació sobre les propostes participatives al pressupost presentades 

1.   Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del  
dia 7 de febrer.
S’aprova per unanimitat.

2. Debat i votació de les propostes pels pressupostos participatius
La  secretària  del  Consell  llegeix  les  propostes  rebudes  dies  anteriors  que  són
propostes enviades per la Presidenta de l’AV de Via Europa. En concret, són les
següents:

Proposta 1: 
Camins escolars/ pictogrames 
Amb la següent explicació:
A vegades els cotxes van a una velocitat excessiva i la policia no arriba a tot, per
això creiem que estaria bé que en els passos de vianants que hi ha als voltants de
les escoles del barri és podrien posar una sèrie de pictogrames que podrien servir,
per donar suport a l’aprenentatge dels nens i les seves famílies a l’hora de anar per
la  via  publica,  i  també com a  recordatori  als  vehicles   que  estem en un zona
transita amb nens i que hem de disminuir la velocitat vigilar més activament.

Proposta 2:
Adequació Turó de Cerdanyola
Amb la següent explicació:
Sol·licitem l'adequació  de  les  escales  de  l'inici  del  camí  del  turó,  també  la
reparació de les baranes caigudes en el camí que hi ha cap al cim i la 
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retirada d'alguns arbres  morts,  per  evitar  incendis, així com  una  adequació
del camí del turó en general.

Als membres presents els hi sembla be aquestes propostes, així com que siguin
pels dos barris, tant Via Europa com La llàntia.

3. Precs i preguntes 
Es comença un debat sobre l’excés de velocitat en alguns trams del carrer Galícia,
demanen que entre Carrer Galícia i cantonada carrer Sant Sebastià s’hi posi un
reductor tipus “almohadilla”. Tant el senyor Viles com el senyor Quico Verjano
coincideixen a  dir  que  cal  reduir  la  velocitat  però amb elements  que  ho facin
efectiu.
Així mateix, comenten que el carrer Galícia no està prou il·luminat, sobretot la
zona propera al camp de futbol. Detallen que no és qüestió d’intensitat sinó de
posar més fanals, el tram seria des del hoquei fins la deixalleria.. Afegeixen que
caldria estudiar la possibilitat de posar censors per tal que s’encenguin només al
pas de les persones.
Una altra qüestió que sorgeix és l’estat de les rotondes properes a l’hospital, fa
temps que estan deixades i tenen mal aspecte.
També es comenta que l’aparcament de motos del carrer Galícia  segueix creant
problemes tot i haver-ho explicat als tècnics.

El senyor Josep Vilas s’interessa pels desfibril·ladors, vol saber a on estan situats i
si es poden posar amb més proximitat a la via pública.

Seguidament  es  parla  del  turó  i  es  recomana  que  el  regidor  de  Verd  Urbà  se
n’ocupi de fer les passes necessàries per tal que sigui un espai adequat per l’oci i
per la seva bona conservació.

D’altra banda, manifesten que els antics vestuaris del camp de futbol del costat del
Jardilant estan okupats, que hi ha persones en pla okupa des de fa temps i creuen
que no estan de forma adequada.
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Acords i compromisos:

1 Propostes acordades pels pressupostos participatius:

Proposta 1: 
Camins escolars/ pictogrames 
Proposta 2:
Adequació Turó de Cerdanyola

2 Demanar que s’hi posi un reductor de velocitat al Carrer Galícia cantonada
carrer Sant Sebastià

3 Demanar que s’hi posin més fanals al carrer Galícia, en el tram comprés entre
camp del hokei i la deixalleria

4 Estudiar la millora de l’aparcament de motos del carrer Galícia

5 Donar compte d’on estan situats els desfibril·ladors i si es poden posar amb
més proximitat a la via pública

6 Adequar la rotonda de l’entrada a l’hospital

7 Adequar el turó de Cerdanyola per la bona conservació i l’oci

8 Esbrinar si són persones okupes les que viuen a l’antic camp de futbol del
costat del Jardilant per tal que facin un bon ús.

S’acaba la sessió a les 20.30. hores

Mataró, 4 d’abril de 2022

Presidenta                  Secretària 

M. José Pérez Carrasco            Àngels Castillo Campos
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