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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 37 

Caràcter: ordinari 

Data: 24 d’abril de 2018 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Cerdanyola 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ciutadà a títol individual (S. H. M) Vocal 

Ciutadà a títol individual (J. M. J) Vocal 

Ciutadà a títol individual (A.G. P) Vocal 

Asociación de Artistas FusionArte Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

Grup Municipal VolemMataró Vocal 

AAVV de Cerdanyola (1) Vocal 

Ciutadà a títol individual (R. Y. M)  Vocal 

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio  Vocal 

Grup Municipal CiU Vocal 

Grup Municipal PPC Vocal 

Grup Municipal CUP Vocal 

As. Cultural y vecinal de Comunicación Cerdanyola Directo Vocal 

Hermandad Divina Pastora Vocal 

Associació Cultural de Cerdanyola  Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Asociación Murciana Virgen de las Maravillas Vocal 

Unió de Botiguers  Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

Miquel Àngel Vadell President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 
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També assisteixen: 

Jordi Merino Tècnic Coordinador Pla Actuació Integral Cerdanyola 

Juan Flores President Ass. Gent Gran Cerdanyola 

Mercedes Luna Vocal Ass. Gent Gran Cerdanyola 

Liliana Baigorria CCOO 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Grup Municipal PxC Vocal 

Salesians Sant Jordi Vocal 

Ciutadà a títol individual (J. H. T)             Vocal 

Federación Entitades Andaluzas en Mataró  Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Grup Municipal PSC Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros Vocal 

Grup Municipal ERC Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell ordinari del 10 de gener de 2018 i, 
del consell extraordinari del 27 de febrer de 2018. 

2. Lliurament del dossier “Compromís per l’Educació” resultant del Debat Educatiu i del 
Pacte Local per l’Educació 

3. Estat de les obres del Dipòsit d’Aigua de Bellavista i canalitzacions al barri de 
Cerdanyola. 

4. Informació sobre el mural al mur del Parc de Cerdanyola 

5. Informació sobre la Mostra Intercultural de Cerdanyola del 27 de maig de 2018 

6. Retorn de la Taula de Treball del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. Situació 
actual del Pla. 

7. Seguiment de demandes 

8. Sobrevinguts 

9. Precs i preguntes 
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Desenvolupament del consell 

 

Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell ordinari del 10 de gener de 
2018 i, del consell extraordinari del 27 de febrer de 2018. 

El representant de l’Associació de Veïns de Cerdanyola demana que a les actes de Consell 
Territorial de Cerdanyola puguin aparèixer els noms de els persones en comptes de només les 
seves inicials, com ja es va parlar l’any passat. S’acorda que es demanarà als Servei de 
Participació aquesta possibilitat i la mecànica a seguir perquè això sigui possible.  

S’aproven les dues actes. 

 

Punt 2: Lliurament del dossier “Compromís per l’Educació” resultant del Debat Educatiu 
i del Pacte Local per l’Educació. 

Es fa lliurament a tots els assistents del dossier “Compromís per l’Educació”. El President del 
CT, Miquel Àngel Vadell, explica que aquest document és l’anàlisi de com està actualment 
l’educació a Mataró. Parla del programa Mataró Educa més, de les activitats extraescolars, de 
l’educació a temps complert, entre d’altres temes. És un document viu en el sentit que es va 
actualitzant a mesura que evoluciona l’àmbit de l’educació a la ciutat. 

El representant de l’Associació de Veïns pregunta si aquest document ha sigut aprovat. La 
resposta és sí.  

La representant de VolemMataró pregunta si es reduiran places de P3. Miquel Àngel Vadell 
respon que la voluntat és de tenir tots els centres actuals oberts, no volem que cap es tanqui. A 
hores d’ara, el Departament d’Ensenyament diu que no en tancarà. Depèn de com quedi la 
preinscripció veurem però què acaba passant. Per exemple, si hi ha una escola amb 5 alumnes, 
caldrà veure que decideix el Departament. Una solució seria baixar ràtios i repartir alumnes. 

El representant de l’Associació Cultural pregunta si la celiaquia és un valor positiu per fer pujar 
punts en cas d’empat quan s’escull escola. Miquel Àngel Vadell respon que sí. Qui decideix els 
sistemes de puntuació és el Departament d’Ensenyament. El regidor afegeix que alguns criteris 
que s’apliquen en aquest sistema de puntuació no els comparteix, com per exemple, que l’escola 
on han anat els pares sumi punts, perquè llavors, si ets de Mataró ja tens més punts d’entrada.  

 

Punt 3: Estat de les obres del Dipòsit d’Aigua de Bellavista i canalitzacions al barri de 
Cerdanyola. 

Es mostra a la pantalla la pàgina web http://dipositbellavista.mataro.cat on s’hi pot trobar tota la 
informació relativa a la construcció, els carrers afectats, les mesures preses temporalment mentre 
durin els treballs, com la reubicació temporal de contenidors, parades de Mataró Bus, etc. 
Miquel Àngel Vadell fa una breu explicació de les obres d’AMSA, parla de la Cota70, i demana 
paciència pels que pateixen les obres. Cal tenir en compte que té caràcter temporal.  

Es va celebrar una reunió informativa amb veïns el dia 12 d’abril a l’Institut Miquel Biada. Hi ha 
diferents canals d’informació habilitats perquè tothom estigui assabentat de les obres. 

El representant de l’Associació de Veïns de Cerdanyola demana que aquestes obres siguin 
aprofitades per  realitzar millores en els passos de vianants, així serà més evident que haurà 
merescut la pena el sacrifici de les molèsties. Segons ell, els que gaudiran del parc que es farà a 
sobre el Dipòsit de Bellavista no estaran afectats per les molèsties de les obres. Demana elevar 
els passos de vianants perquè estiguin al nivell de les voreres.  
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Concretament parla de dos encreuaments: Germà Doroteo i Pla de Bages amb Avinguda Puig i 
Cadafalch. Igual que es va demanar amb Monserrat Cuadrada. El representant de l’AV diu que 
els beneficis del dipòsit no s’apreciaran ja que les canonades van per sota terra. S’acorda que es 
farà la proposta al servei corresponent.  

El representant de CiU diu que no hi està d’acord perquè del parc que es construirà ens en 
beneficiarem tots. El representant de l’Associació de Veïns respon que la gent gran no pujarà al 
parc de Bellavista. El representant de Ciutadans defensa la construcció del parc. El president del 
CT, Miquel Àngel Vadell explica que sí que es veurà una millora i que cal valorar la gran feina 
que fa una companyia com és AMSA.  

El representant del Casal del Barrio demana que al carrer Pla de Bages, mentre duren les obres, 
com és que només deixen aparcar en una vorera del carrer i no en les dues, només de nit. Falten 
places d’aparcament, i seria molt útil. S’acorda que es farà la demanda al servei de Mobilitat. 
També planteja per què a la Plaça Arabia i Solanas hi ha una parada de bus. S’acorda que 
aquesta pregunta també es traslladarà a Mobilitat. El representant del Casal del Barrio també 
pregunta per la nova zona de càrrega i descàrrega que s’ha posat al carrer Monserrat Cuadrada. 
El president del CT, Miquel Àngel Vadell respon que aquesta va ser una petició de l’Associació 
de Veïns de les Esmandies que van traslladar els diferents comerços del carrer. Deixa clar que no 
s’han perdut places d’aparcament, sinó que la petició rebuda s’ha respectat. Cal tenir en compte 
la dificultat que suposava l’hora punta als Salesians. 

El representant de Cerdanyola Directo explica que a al carrer Gatassa, tocant amb Maria 
Auxiliadora hi ha 16 containers en menys de 60 metres. També que al carrer València amb Puig 
i Cadafalch hi ha 12 contenidors. Es podrien repartir millor en el territori. Traslladarem la petició 
al servei corresponent, però cal tenir en compte que les obres duren unes setmanes concretes, i 
aquestes reubiacions de contenidors responen a una necessitat temporal mentre durin les obres. 

La representant de VolemMataró demana que es posi un senyal d’obres ben gros a l’Avinguda 
Gatassa perquè no girin els vehicles cap a l’esquerra cap a Puig i Cadafalch. Fins ara hi havia un 
senyal de prohibit girar camions, i s’ha tapat camions. No queda ben clar. Ha vist que les motos 
quan es trobaven les obres passaven per sobre la vorera. També explica que al carrer Gatassa han 
posat els contenidors perquè no girin els cotxes. També pregunta pel concurs de licitació 
d’aquestes obres del dipòsit de Bellavista. Demana saber si hi ha hagut cap problema en el 
procés seguit en l’adjudicació a l’empresa, vol saber si hi ha hagut algun error. El president del 
CT, Miquel Àngel Vadell dirigeix els membres a consultar el Perfil del Contractant al web 
municipal. Els respon que si volen poden fer la consulta concreta per la via corresponent. 

 

Punt 4. Informació sobre el mural al mur del Parc de Cerdanyola. 

S’acorda que en el redactat del punt es digui Parc de Cerdanyola, i no Parc de Can Tuñí (com 
figura en l’ordre del dia), ja que el nom oficial és Parc de Cerdanyola.  

El president del CT, Miquel Àngel Vadell explica que fa un temps hi va haver una iniciativa per 
pintar un mural en aquest emplaçament. Es posa a disposició dels membres del CT i veïns i 
veïnes que ho vulguin impulsar perquè es consensuï una proposta.  

El representant de la Associació de Veïns explica que davant del Casal Municipal de la Gent 
Gran Oriol Batista hi ha un mur adient per fer un mural. El representant de l’Associació Cultural 
explica que l’Espai Jove va preguntar si es podien pintar graffitis i se’ls va dir que no. El 
president del CT respon que cal demanar sempre permís a Espais Públics, no es pot pintar per 
iniciativa pròpia. S’ha de sol·licitar una autorització. 
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El ciutadà a títol individual S. H. M. Proposa que s’aprofiti aquesta iniciativa per promoure un 
eslògan educatiu dirigit als joves. Miquel Àngel Vadell conclou que ha de ser el Consell qui faci 
la proposta del que es vol fer amb aquest mur del Parc de Cerdanyola.  

El representant del Casal del Barrio recorda que al TecnoCampus hi ha graffitis, el representant 
de la As. Murciana Virgen de las Maravillas proposa que s’esculli entre tots la persona que pot 
fer aquest graffiti. La persona que ha assistit com a representant de CCOO explica que en 
Consell d’Igualtat hi ha un grup artístic potent i que cal pensar bé la simbologia que es vol 
representar. La representant de la Hermandad Divina Pastora explica que en els Hospitals de 
nens n’hi ha i que és preciós. El representant del Casal del Barrio creu que primer cal saber 
quants diners hi ha per gastar. El representant de CiU comenta que l’art forma part de la vida. 
Vist el debat que s’ha generat, el president del CT, Miquel Àngel Vadell proposa fer més 
endavant una sessió monogràfica sobre el mur al Parc de Cerdanyola. Seria una manera de 
dignificar molt els espais. La representant de VolemMataró proposa que s’hauria de mirar qui 
pot pintar, es podria vehicular la iniciativa a l’Espai Jove.  

 

Punt 5. Informació sobre la Mostra Intercultural de Cerdanyola del 27 de maig de 2018. 

La tècnica de Territori explica que el diumenge 27 de maig se celebrarà la Mostra Intercultural 
de Cerdanyola, de 10 a 14 h al Parc de Cerdanyola. Aquest és un acte que forma part de la Festa 
Major del barri. Està organitzat per la TEC (Taula d’Entitats de Cerdanyola) coordinada per 
l’Ajuntament. En aquests moments hi ha unes deu entitats que volen posar paradeta informativa, 
i unes 6 que volen fer actuacions a l’escenari. Enguany, coincidint amb el Ramadà, s’ha proposat 
fer una Mostra no només gastronòmica, com s’ha vingut fent els darrers anys, convertint aquesta 
mostra en un conjunt d’activitats que promoguin l’intercanvi de cultures existents al barri de 
Cerdanyola. Hi haurà una plantada popular de flors i plantes cedides pel Servei de Jardineria 
municipal, tallers, jocs, desfilada de moda dels països d’origen, tastets gastronòmics... Encara hi 
ha temps d’apuntar-se. Ja s’han celebrat dues reunions amb les entitats participants i més 
endavant se’n farà una altra per concretar ubicació de parades, graella d’actuacions a l’escenari i 
temps per actuació. 

Els representants de la nova junta de l’Ass. Gent Gran de Cerdanyola expliquen que ells faran 
una actuació de play-back i que volen saber el temps que els toca. Se’ls respon que tindran tota 
aquesta informació d’aquí uns dies, ja que encara s’estan afegint entitats i això pot fer variar les 
durades de les actuacions. 

 

Punt 6. Retorn de la Taula de Treball del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. Situació 
actual del Pla. 

(S’adjunten a aquesta acta els dos documents que presenta el tècnic: ‘Document Diagnosi 
Cerdanyola’ i ‘Document Pla per a Tramitació 2018’ i que s’acorda enviar a tots els 
membres del CT) 

Miquel Àngel Vadell passa la paraula a Jordi Merino, Tècnic Coordinador Pla Actuació Integral 
Cerdanyola.  

A grans trets, Jordi Merino introdueix els documents que es projecten a la pantalla. Explica que 
tot i que molts barris estan en una situació similar a nosaltres, s’ha centrat en el traspàs de la Llei 
de Barris al Pla d’Actuació Integral i exposa els punts principals de la diagnosi del barri de 
Cerdanyola. El Document de proposta ha de passar pel CT de Cerdanyola i d’aquí anirà al 
procés d’aprovació formal. Aquest Pla va fins al 2023 ja que ha de superar el mandat corporatiu. 
Proposa que el CT sigui l’espai de discussió del pla on s’aprovin les accions que es duran a 
terme.  
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Hi ha uns clars protagonistes en aquest Pla, que són els joves, els drets socials, la salut i el 
benestar. Un gran repte és la millora del mercat de treball amb una clara aposta per la millora de 
la instrucció educativa. És important aprovar aquest pla el 2018 ja que això permetrà demanar 
diners a les institucions supramunicipals. El president del CT, Miquel Àngel Vadell lloa la tasca 
de J. Merino i demana un reconeixement per a ell. 

El representant de l’Associació de Veïns proposa crear comissions de treball sectorials per 
treballar el desenvolupament d’aquest pla.  

El representant de CiU destaca que el que se’ns demana és una aprovació inicial ja que aquesta 
serà l’eina per poder treballar pel barri. 

Alguns representants demanen tenir els documents en paper, a banda de tenir-los en format 
electrònic. S’acorda que aquells que ho demanin se’ls imprimirà i el podran recollir al Centre 
Cívic Cerdanyola.  

El ciutadà escollit pel Consell J. M. J recorda que en aquest Pla hi falten coses que cal afegir. És 
prematur aprovar-lo. Demana temps per poder-ne parlar. 

El representant de CiU torna a recordar que aquest Pla és la “clau anglesa” que ha de permetre 
tirar-lo endavant i demana voluntat comuna per donar-hi suport. 

El president del CT, Miquel Àngel Vadell proposa una mesura de consens: Celebrar una sessió 
monogràfica del Consell Territorial durant el mes de maig per debatre sobre el Pla d’Actuació 
Integral de Cerdanyola. La majoria dels assistents hi està d’acord. 

S. H. M. Vol que es digui el nombre d’aturats que hi ha al barri de Cerdanyola, ja que ho 
considera una dada important per informar els veïns. 

El representant de la Unió de Botiguers demana conèixer clarament quins són els objectius 
d’aquest pla. 

Jordi Merino explica que es treballa des de molts elements procurant donar resposta als que 
s’han definit com a prioritaris. S’hi ha de plasmar coses que siguin realitzables. Encaixar-hi el 
que farem en els eixos que tenim. Constituïm l’eina i comencem a actuar. 

El representant de l’Associació de Veïns reclama el protagonisme dels veïns en el Pla Integral de 
Cerdanyola. 

Jordi Merino respon que la legitimitat és del Consell Territorial i destaca la gran feina dels 
moviments associatius en el barri. Dóna la importància de la participació en les fases 
d’avaluació, mitjançant la Taula de Treball i amb la implicació de tots els ciutadans que ho 
desitgin.  

El representant de la CUP demana saber qui forma part de la Taula de Treball. La tècnica de 
Territori explica que tothom que ho vulgui en pot formar part. S’explica que hi ha persones que 
es representen a elles mateixes i també representants d’entitats culturals, socials, educatives, 
esportives, partits, etc.  

 

Punt 7. Participació al projecte del Centre de Documentació Històrica de Cerdanyola. 
(S’afegeix aquest punt a l’ordre del dia). 

Pren la paraula J. M. J. Per posar en situació el Centre de Documentació Històrica de 
Cerdanyola. Parla de l’equip de treball que s’ha creat per treballar voluntàriament en el projecte. 
Convida a tothom qui ho vulgui a participar-hi, sobretot als membres del CT. El Centre de 
Documentació Històrica ha d’esdevenir un veritable museu de la Història de Cerdanyola. Les 
portes són obertes a la participació de tots els interessats, es necessita l’aportació de la gent. 
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S. H. M. Defineix els objectius d’aquest Centre de Documentació Històrica. Ha de ser un 
veritable arxiu de la memòria del barri de Cerdanyola. Es volen organitzar exposicions perquè 
els i les mestres de Mataró puguin ensenyar la història del barri als nens i nenes.  

 

Punt 8. Seguiment de demandes. 

Es verbalitzen les respostes de les demandes més destacables del CT ordinari 10/01/18 i de 
l’extraordinari del 27/02/18. S’ofereix la possibilitat de qui ho vulgui pugui sol·licitar 
informació de totes les demandes realitzades. 

 

- Demanar que reposin les faroles malmeses que no tenen llum a la Ronda Bellavista.  

Servei Manteniment: Actualment ja no tenim cap incidència oberta en aquesta zona. Hem 
canviat i protegit 7 fanals en aquest tram de la Rda. Bellavista, 4 al costat mar i 3 al costat 
muntanya, per problemes d’oxidació a les bases dels fanals per orins de gossos. 

Hi ha una actuació pendent (a la part de dalt de la Rda. Bellavista, al Nº 12 aprox.) Afecta al 
punt de llum EX027 i es reposarà quan es rebi el material.  
 

- Reiterar la demanda de posar una cartellera municipal a la Plaça Isla Cristina. 

La Xarxa d’Equipaments Cívics farà un estudi de l’ús que es fa de els cartelleres. Es podria 
posar de les que no porten vidre. S’està valorant la petició. 

 

- Conèixer l’estat del projecte de neteja que es va presentar en el CT monogràfic del 

13/6/2017 

Es projecta a la pantalla l’app MataróNeta, i es fa una explicació de com funciona. El President 
del CT, Miquel Àngel Vadell descriu el funcionament, molt intuïtiu i fàcil de fer funcionar amb 
el mòbil. Cal fer la foto de la brossa amb la càmera del mòbil i pujar-la a l’app. El servei de 
neteja està sent molt ràpid i eficient. Paral·lelament s’està duent a terme una campanya de 
sensibilització ‘Això no toca!’ amb els trastos vells i mobles que es deixen a la via pública. Es 
precinten i s’hi posa un adhesiu per recordar el dia de recollida d’aquest tipus de voluminosos.  
També s’està duent a terme la campanya ‘Cuida la ciutat com cuides el teu gos’, que entre 
d’altres coses, promou que els amos dels gossos censats rebin una ampolleta d’aigua per diluir 
les miccions dels animals a la via pública. 
 

- Intensificar la campanya comunicativa de les obres del nou dipòsit amb la finalitat 

que tots els veïns i veïnes de Cerdanyola n’estiguin assabentats. 

Es va celebrar una reunió informativa amb veïns el dia 12 d’abril a l’Institut Miquel Biada. Hi ha 
diferents canals d’informació habilitats perquè tothom estigui assabentat de les obres. Per 
resoldre qualsevol consulta sobre el projecte i la mobilitat, des de l’inici de l’obra trobareu tota 
la informació actualitzada als següents canals: http://dipositbellavista.mataro.cat, Telèfon 
d’Aigües de Mataró: 93 741 61 00, Telèfon d’Atenció Ciutadana: 010 (des de fora de Mataró: 
807 11 70 10. De 8 a 19 h, de dilluns a divendres. Preu de les trucades segons operador). Centre 
Cívic Cerdanyola (passeig de Ramon Berenguer III, 82 – 84): dimarts de 10 a 13 h. Centre 
Municipal d'Esports El Sorrall (ronda de Josep Tarradellas, 103): primers dimecres de cada mes, 
de 9.30 a 12.30 h. 
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- Aprofitar les obres de canalització i posterior asfaltat a l’Avinguda Puig i Cadafalch 

per millor l’encreuament d’aquesta amb Monserrat Cuadrada. La proposta 

consisteix en construir un pas de vianants elevat a nivell de les voreres. 

El Servei de Mobilitat respon que actualment, aquest pas de vianants, que té dos trams separats 
per un parterre, està retranquejat respecte a la vorera mar de l’av. Puig i Cadafalch. La idea seria 
desplaçar el pas de vianants cap a l’eix de la calçada, per tal de donar continuïtat a la vorera mar 
de l’av. Puig i Cadafalch. A més, aquest desplaçament del pas de vianants permetria guanyar 
algunes places d’estacionament. Espais Públics hauria de veure si això és possible, doncs caldria 
modificar el parterre. 

 

- Preguntar per la possibilitat que el pàrquing del Parc de Cerdanyola tingui preus 

mòdics pels veïns i veïnes afectats per les obres. 

El Servei de Mobilitat respon que pel que fa a fer una tarifa especial per les obres, aquest 
aparcament està en concessió i per tant no tenim potestat directe d’aplicar tarifes més 
avantatjoses. Per altra banda, no consta que s’hagi facilitat mai l’ús d’aparcaments via tarifa per 
aquest motiu d’obres. La gestió la porta Finques Montalt que ha respost el següent: Lamentem 
informar-li que no disposem de places d’aparcament per la zona del parc de Cerdanyola. 

 

- Proposar que se senyalitzi un sol pas de vianants en comptes dels dos actuals a la 

zona de la plaça d’Isla Cristina. 

El Servei de Mobilitat respon que a la plaça d’Isla Cristina en principi està senyalitzada la 
condició de ‘carrer residencial’ i per tant no caldria cap pas, ja que el vianant pot creuar per 
qualsevol punt. La solució que proposa Mobilitat és que amb les obres del dipòsit, la plataforma 
elevada de davant la pl. Isla Cristina s’aixecarà. Quan tornin a pavimentar amb asfalt, podrem 
pintar el pas de vianants. La nostra proposta és pintar-ne un però més ample. 
 
 

- Millorar la mobilitat de la confluència entre l’Avinguda Puig i Cadafalch, la plaça 

Rosa Sabater i el carrer Franquesa i Sivilla. Remodelar la plaça. 

 
Els problemes de mobilitat són els típics de qualsevol carrer sense sortida. El Servei de Mobilitat 
pregunta si els membres del CT tenen cap proposta concreta. Qualsevol canvi pot implicar la 
pèrdua d’aparcament. S’acorda que la persona que va proposar aquesta demanda pensarà en el 
tema i concretarà la proposta properament. 
 

- Buscar una manera més adient a la realitat social del barri per fomentar la 

participació en els Pressupostos Participatius.  

De cara l’any vinent s’està revisant el sistema participatiu. S’està estudiant la possibilitat de 
posar carpes de votació a la Plaça Isla Cristina. 
 

Punt 9. Sobrevinguts. 

No n’hi ha. 
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Punt 10. Precs i preguntes 

El representant de Cerdanyola Directo demana que es parli en el proper Consell Territorial de les 
novetats que portarà a terme Mataró Bus. S’acorda que més endavant, quan els canvis i millores 
siguin efectius, s’informarà al CT. 

R. Y. M. Demana que el camp de futbol del Camí del Mig, a la zona d’Enric Pujol, estigui obert 
cada dia pels joves que volen anar a jugar-hi. Es farà la consulta a la Direcció d’Esports. 

El representant del Casal del Barrio comenta que al carrer Pla de Bages amb Burriac hi ha un pal 
de la llum que està just al mig de la vorera, i que es podria col·locar de manera que no molestés 
als vianants. S’acorda que es farà la petició al servei corresponent. 

S. H. M demana que s’arrangi i es reculli la brossa del camí del Parc Forestal, a la segona corba. 
S’acorda que es farà la petició al servei corresponent. 

 

S’acaba la sessió a les 21.10 hores 

 

Acords i compromisos: 

 

1. Demanar a Participació per la inclusió dels noms complerts a les actes del CT. 
2. Demanar que s’aprofitin les obres a Puig i Cadafalch per fer els passos de 

vianants elevats al nivell de les voreres. Concretament en els encreuaments amb 
els carrers Germà Doroteo i Pla de Bages. I també en l’encreuament d’aquesta 
avinguda amb Monserrat Cuadrada. 

3. Preguntar a Mobilitat si al carrer Pla de Bages poden deixar aparcar a les dues 
bandes del carrer de nit mentre durin les obres de canalització. 

4. Preguntar a Mobilitat per què a la Plaça Arabia i Solanas hi han posat una parada 
de bus. 

5. Preguntar per la reubicació de contenidors al carrer Gatassa tocant amb Maria 
Auxiliadora on hi ha tants contenidors junts, i per què al Carrer València amb 
Puig i Cadafalch passa el mateix.  

6. Es demanarà que es posi un avís d’obres pels vehicles que pugen per l’Avinguda 
Gatassa perquè no girin a l’esquerra cap a Puig i Cadafalch mentre durin les 
obres. 

7. Celebrar pròximament un CT monogràfic sobre el mural al mur del Parc de 
Cerdanyola per tal d’escoltar les propostes dels veïns/es amb l’objectiu que sigui 
un projecte col·lectiu. 

8. Enviar l’endemà del CT els documents relatius al Pla Integral de Cerdanyola. 
9. Celebrar un CT monogràfic durant el mes de maig sobre el Pla Integral de 

Cerdanyola. 
10. Informar en el CT dels canvis i millores que es duguin a terme a la xarxa Mataró 

Bus. 
11. Preguntar a la Direcció d’Esports per la possibilitat d’obrir els dies de cada dia el 

Camp de Futbol del Camí del Mig, de la zona d’Enric Pujol.  
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12. Proposar al servei corresponent que un pal de la llum situat al mig de la vorera del 
carrer Pla de Bages amb Burriac es col·loqui d’una manera que no molesti als 
vianants.  

13. Demanar que es netegi el camí del Parc Forestal, 
perquè hi ha molta brutícia.

 

 

 

Mataró, 3 de maig, de 2018 

 

       President                                                              Secretària accidental

 

 

 

  

 

 

 

Miquel Àngel Vadell   
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Proposar al servei corresponent que un pal de la llum situat al mig de la vorera del 
rer Pla de Bages amb Burriac es col·loqui d’una manera que no molesti als 

Demanar que es netegi el camí del Parc Forestal, concretament 
hi ha molta brutícia. 

President                                                              Secretària accidental 

   Cristina Iglesias Rabascall

Proposar al servei corresponent que un pal de la llum situat al mig de la vorera del 
rer Pla de Bages amb Burriac es col·loqui d’una manera que no molesti als 

concretament a la segona corba, 

Cristina Iglesias Rabascall 


