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ACTA CONSELL TERRITORIAL ORDINARI  DE VIA EUROPA –
LA LLÀNTIA 

Número sessió: 23

Caràcter: ordinari

Data:  18 de juliol de 2022

Hora: 19.00 h

Lloc: Format Presencial. C/ Galícia 56 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell: 

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

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

AAVV La Llàntia (Ll.R.) Vocal

M.R. (Presidenta AV Via Europa) Vocal

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

F.F.Grup Municipal ECPM-ECG Vocal

M. José Pérez Carrasco Presidenta

Àngels Castillo Campos Secretària

No assisteixen

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell: 

C.C. (Enlleura’t) Vocal

Grup Municipal C’s Vocal

Grup Municipal ERC Vocal

Grup Municipal PSC (P.M.) Vocal

S’excusen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell
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J.V.M. (Grup municipal Junts per Mataró) Vocal

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

També assisteixen:
Jesús Alvaro Ciutadà a títol individual

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del 
dia 4 d’abril de 2022

2. Situació general d’activitats al barri

3. Precs i preguntes

1.   Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del  
dia 4 d’abril de 2022
S’aprova per unanimitat.

2. Situació general d’activitats al barri
La secretària del Consell Territorial informa sobre com estan les dues propostes
presentades als pressupostos participatius, són:
Proposta 1: 
Camins escolars/ pictogrames (Aquesta ha estat descartada)
Proposta 2:
Adequació Turó de Cerdanyola (Està acceptada)

D’altra banda,  sobre la petició de la ubicació de desfibril·ladors, els fa entrega
d’un plànol on es visualitza els llocs on estan situats actualment , aquest plànol
procedeix de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència i ha estat elaborat
des de Protecció Civil.

Així mateix, en relació a la petició d’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 la
resposta  és  la següent:  Aquesta  família és  d'ètnia  gitana i  està  formada per 12
integrants que viuen allà des de fa 5 anys. S’han realitzat gestions per trobar el
titular  amb  resultat  negatiu,  perquè  sembla  ser  que  els  terrenys  pertanyen  a
autopistes. La família manifesta que la Sra. Rosa de Benestar Social ja està al cas
de la situació familiar , els està realitzant seguiment i els visita periòdicament. 
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A  continuació,  alguns  membres  parlen  de  l’èxit  de  la  Festa  Major  celebrada
recentment donant gràcies a les diverses entitats del barri i sobretot a la colla de
geganters  que  sempre  estan  disposats,  així  com a  Enlleurat  que  justament  fan
aniversari de la seva creació.

3. Precs i preguntes
 Es parla de la manca d’oficines municipals per fer tràmits en aquest barri i

reivindiquen un Espai Mataró Connecta que es podria situar tant a la Llàntia
com a Via Europa.

 Demanen arranjar la vorera del carrer Sant Sebastià, la banda que toca al
Turó que actualment és de ciment.  Fotografies il·lustratives de la situació:

 També reclamen l’arranjament del tros de vorera de Via Europa des de Can
Boada, explicant que fa temps ho fan traslladar al servei corresponent.

 Demanen que s’hi posin més fanals al carrer Galícia, en el tram comprés
entre camp del hokei i la deixalleria, però que siguin Led’s, i alhora netejar
el camí.

 Pel que a desfibril·ladors  valorar la possibilitat de posar a la Via Europa (a
la via pública) i al Parc Central.

 En relació a l’entrada de l’escola la Llàntia es demana posar un tendall a la
porta, ja que no existeix cap protecció de les inclemències del temps.

 Es reclama posar una marquesina a la parada del bus 1-1-2, a la carretera de
Cirera, tocant al Maxidecor ja que no hi ha cap marquesina actualment.

 Es detecta que està trencada la paperera del pipican de la Llàntia i es demana
sigui arranjada o substituïda.
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 També es demana posar una paperera al carrer Irlanda, número 38 on hi ha
la parada del bus.

 Comuniquen que no hi ha cap paperera a la plaça Itàlia i cal posar-n’hi.

 Informen que hi ha arrossegadors en un parc petit situat entre el carrer Canet
i el carrer Pineda.

 També  reclamen  que  la  targeta  T/10  es  pugui  comprar  amb  d’altres
establiments  i  poder  tenir-la  en  el  mòbil.  Actualment  només  es  venc  a
estancs.

 Es vol saber quan es farà el «Fem dissabte» a la Llàntia i a Via Europa

Acords i compromisos:

1 Demanar que arrengui la vorera del carrer sant Sebastià. S’adjunten fotos.

També la vorera de Via Europa, el tros davant Can Boada.

2 Possibilitat de posar led’s a les lluminàries del carrer Galícia

3 Valorar  la  possibilitat  de  posar  desfibril·ladors  a  la  Via  Europa i  al  Parc
Central. (A la via pública)

4 Posar  un  tendall  a  la  porta  de  l’escola  la  Llàntia  per  protegir-se  de  les
inclemències del temps.

5 Posar una marquesina a la parada del Bus 1-1-2 de la carretera de Cirera
tocant al maxidecor.

6 Posar papereres: Al pipican de la Llàntia i al carrer Irlanda número 30 que hi
ha la parada del bus, 

7 Fer parte dels arrossegadors que hi ha a la placeta situada entre carrer Canet i
carrer Pineda.

8 Demanar  la  possibilitat  de  poder  comprar  la  Targeta  T/10  en  altres
establiments a banda dels estancs, i que es pugui visualitzar en el mòbil.

9 Preguntar quan es farà el «Fem dissabte» a Via Europa i a la Llàntia.

S’acaba la sessió a les 20.10. hores

Mataró, 8 de juliol 2022

Presidenta                  Secretària 

M. José Pérez Carrasco            Àngels Castillo Campos
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