ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR
Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 07 de febrer de 2018
Hora: 19.00 h
Lloc: Espai 1 del Centre Cívic Rocafonda-El Palau

Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Juan Carlos Jerez Antequera

President

Representant de l’Associació de Veïns de les Santes-Escorxador

Vocal

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

Vocal

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

Vocal

Representant de l’Associació de Veïns El Palau

Vocal

Representant del Centro Cultural Rocafonda

Vocal

Representant de la Comunidad Islàmica de Mataró Al Ouahda

Vocal

Ciutadà J.B

Vocal

Ciutadà R.F.

Vocal

Representant del Grup Municipal ERC

Vocal

Representant del Grup Municipal PPC

Vocal

Representant del Grup Municipal VOLEMataró

Vocal

Elisenda Solé

Secretària

També hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Coordinador de programes de convivència

Convidat

Tècnica del’ Espai Jove de Rocafonda

Convidada
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S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Representant de l’ Associació Cultural Llibre Viu

Vocal

Representant Unió de botiguers de Mataró

Vocal

Representant del Grup Municipal PSC

Vocal

Representant del Grup Municipal CUP

Vocal

L’ordre del dia és:
L’ordre del dia serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la darrera sessió del Consell.
Aprovació de l’Informe Anual 2017 del Consell Territorial
Propostes pel Pla de Treball 2018 del Consell Territorial.
Seguiment de les obres de la Llei de barris
Actes per la inauguració de la Plaça Joan XXIII.
Elecció membres del Consell de Ciutat.
Informacions varies:
- Estat del procés dels pressupostos participatius: període de votacions del 2 al 22 de febrer.
8. Seguiment demandes
9. Sobrevinguts
10. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió
La sessió s’inicia en segona convocatòria a les 19.10 h.

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del Consell.
Es passa a aprovació l’acta de la sessió anterior. S’aprova per assentiment.

2. Aprovació de l’Informe Anual 2017 del Consell Territorial
La secretària del Consell presenta l’Informe Anual 2017, que s’havia enviat als membres del Consell amb
anterioritat. L’Informe s’aprova per assentiment.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat comenta que els Consells caldria que
fossin menys informatius, amb un caire més de plantejar demandes i poder treballar aspectes del barri. I que es
podrien fer sessions informatives obertes on hi puguin participar més persones, no només les dels Consell.
El ciutadà J.B. creu que caldria incorporar altres maneres de fer i que hi pugui haver més debat.
El President del Consell hi està d’acord, explica que han de ser més de debat , d’escoltar les demandes i menys
informatius. I si en algun moment cal fer un Consell Territorial extraordinari per treballar algun tema en concret,
es convoqui.
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3. Propostes pel Pla de Treball 2018 del Consell Territorial.
S’aprova la proposta de calendari de celebracions dels Consells Territorials presentada.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que seria important fer
propostes dels eixos del Pla de mandat com l’ Eix 3: Apostar per l’educació, la cultura i l’esport i l’Eix 4:
Convivència i gestió de l’espai públic. Territori i Sostenibilitat i que es poguessin fer realitat. Diu que el Pla de
Treball anual 2018 hauria d’anar relacionat amb els pressupostos i el President del Consell respon que es faran
propostes si finalment aquests hi són.
També s’ acorda que un cop es tingui data per celebrar el Consell Territorial, la secretària enviarà un correu als
seus membres perquè facin propostes de l’ordre del dia, i aquestes s’afegiran a les proposades pel President i la
secretària.

4. Seguiment de les obres de la Llei de barris
El coordinador de programes de convivència de l’Ajuntament de Mataró explica que l’any passat, després d’uns
anys sense poder realitzar ni implementar les actuacions de transformació urbana de la Llei de Barris atès
elements exògens a l’Ajuntament, hi va haver el compromís del Govern Municipal d’executar dos grans projecte:
el Projecte de Re urbanització de la Ronda Cervantes i el Projecte de Re urbanització de la Plaça de Joan XXIII.
A aquest últim li queda molt poc per finalitzar les obres i les de la Ronda Cervantes s’allargaran una mica més per
tal d’ arranjar el clavegueram i la pavimentació, millores que no s’havien pensat en un començament però
aprofitant la intervenció s’aprofita per a realitzar aquests treballs. En relació a la Ronda Cervantes la zona
d’actuació comprendrà des la plaça d’Alfred Opisso fins el carrer Herrera, ja que és el tram protegit per la Llei de
Barris. Malgrat això, atès la voluntat de dignificació d’aquesta entrada de Mataró i connexió dels barris amb el
mar, s’està plantejant millorar la connexió i ronda fins la platja.
El President del Consell aclareix que en un principi les despeses de les obres de la Ronda Cervantes i la plaça Joan
XXIII les havien d’assumir a mitges amb la Generalitat de Catalunya, que és el que subscriu el conveni de
col·laboració entre ambdues administració, però finalment les ha assumit en un 70% l’Ajuntament i en un 30% la
Generalitat de Catalunya atès les dificultats de terminis de finalització del Programa de Millora de Barris. També
explica que l’esforç fet per l’Ajuntament l’ any 2017 en temes d’ajusts de rehabilitació i supressió de barreres
arquitectòniques es mantindrà l’any 2018. Amb l’afegit però, que s’estendrà aquest tipus de polítiques d’ajuts i
foment de la rehabilitació també al barri de Cerdanyola.
El coordinador de programes de convivència comenta que els importa dels ajuts de rehabilitació de Llei de barris
han tingut una despesa de 460.000 euros pel barri de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. Malgrat les dificultats
de terminis des de l’aprovació dels ajuts al mes d’abril i la necessitat de realitzar els treballs a 31 de desembre,
en els últims 6 mesos s’han rehabilitat 19 edificis, que han suposat 22 projectes d’obres. Bàsicament aquests
ajusts han anat del 50% al 80% segons el tipus d’intervenció i s’ha facilitat l’avançament dels ajuts per tal de
garantir l’èxit de les intervencions i donar el màxim de facilitats a propietaris i propietàries, així com crèdits
retornables o d’altres estratègies de rehabilitació.
El President del Consell explica que ja està fet el diagnòstic per tal de poder abordar el problema de l’habitatge.
Es preveu que hi hagi una sobresaturació a Barcelona i àrea Metropolitana el que farà que moltes persones
vinguin cap el Maresme i Mataró.
El ciutadà J.B. diu que el problema serà que les persones que no puguin pagar el lloguer de segons quines zones
vindran cap a Rocafonda i el Palau, i això serà un problema per aquests barris. Aprofita per agrair la feina feta
per la Llei de barris.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí pregunta pel carrer Josep
Faneca, i el coordinador de programes de convivència diu s’han fet intervencions en l’edifici del número 1, i
també s’ha ajudat a tirar endavant d’altres obres que no han estat objecte d’ajuts. En relació al carrer en general
si que hi havia l’any 2007 una previsió d’actuació al carrer però aquest projecte amb el temps ha caigut i alguns
avenços en el passat van ser infructuosos perquè els veïns i veïnes del carrer no volien cap intervenció a l’espai.
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La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que el barri segueix
degradant-se i el President del Consell respon que l’ Ajuntament ho té present i que segueix apostant per barris
com Cerdanyola, el Palau, Rocafonda i l’Escorxador.

5. Actes per la inauguració de la Plaça Joan XXIII
Surten diferents propostes pel dia de la inauguració de la Plaça Joan XXIII:
- Les representants de l’ AV Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí proposen que vingui el Grup Cronopis, fer un
concert amb el grup Partidaris i que hi participi el grup de titelles Veus veus
- El representant de la Comunitat islàmica de Mataró Alouadha comenta que podrien fer que participés un grup
musical
- També es demana l’actuació de la Família Robafaves o fer un correfoc. Caldria preguntar a Direcció de Cultura si
es possible. La secretària del Consell comenta que les dues coses és molt complicat que s’accepti i alguns
membres del Consell valoren que no és una festa on hi hauria d’haver un correfoc.
- També es va comentar que es podria contactar amb les AMPES de les escoles per si volien participar-hi.
El coordinador de programes de convivència diu que més enllà de la festa que es faci el dia de la inauguració, és
important saber els usos que se li pot donar a la plaça. Comenta que les entitats s’han d’implicar perquè sigui un
lloc de referència. Cal fer-la del barri.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí proposa que durant uns mesos
podria haver-hi un servei de vigilància, per tal que sigui un lloc de pas pel barri, no on les persones es quedin.
El ciutadà R.F. diu que és important que les entitats hi facin actes per tal de fer la plaça un espai del barri i la gent
s’impliqui.
El representant del Grup Municipal ERC diu a més que si ve gent de fora del barri serà una oportunitat per fer
cohesió.

6. Elecció membres del Consell de Ciutat
Aquest punt es treballarà en el proper Consell Territorial

7. Informacions varies:
La secretària del Consell recorda que el període de votacions dels Pressupostos Participatius és del 2 al 22 de
febrer. Dóna a cada un dels membres un tríptic amb la informació de les propostes que es poden votar i els
punts d’informació i votació.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí creu que els Pressupostos
Participatius pel 2018 han resultat molt cars i el President del Consell respon que moltes de les persones que
han treballat per dur-los a terme amb estat persones dels Plans d’Ocupació i la plataforma digital utilitzada és
una plataforma compartida amb altres ciutats com Barcelona i Madrid, entre d’altres, i que tindrà altres usos a
part de pressuposts participatius, com altres processos participatius, debats i consultes.
El President del Consell explica que quan s’acabi el període dels Pressupostos participatius actuals s’obriran
altres processos participatius per tal que es puguin fer propostes i treballar les millores del serveis de
l’Ajuntament. Diu que aquestes propostes han de sortir dels Consells.
El ciutadà J.B. diu que seria molt important que cada barri tingués la seva pròpia part econòmica i així
repercutiria en el propi barri. El President del Consell respon que es farà el que es consensuï, i una possibilitat
podria ser contextualitzar per territori, entre d’altres.
El President del Consell explica que segons quina sigui la valoració dels actuals pressupostos participatius que
s’han dut a terme es faran els propers, ja que han estat una prova pilot.
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8. Seguiment demandes
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí pregunta en quina situació es
troba la demanda reiterada de l’arranjament de la Vil·la Romana dels Caputxins. El President del Consell respon
que hi ha una partida en el propers pressupostos per fer aquesta actuació.

9. Sobrevinguts
La tècnica de l’Espai Jove de Rocafonda ens presenta la programació del 2on trimestre de la Xarxa d’Espais Joves.
Comenta que actualment hi ha 125 persones usuàries i tenen una assistència aproximada de 60 persones al dia.
Remarca que ara hi ha més participació de noies que abans.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí opina que caldria que en els
Espais Joves hi hagués més diversitat, i que aquest espai fos en un espai exterior, per l’esbarjo.
El President del Consell explica que fa dos anys que s’estan buscant espais per a joves i per fer altres activitats, i
que dins el Pla de distribució d’usos s’aposta pel Casal de Joves del Sidral, aquesta opció seria una forma de
treballar la integritat.
El ciutadà J.B. comenta que caldria promocionar ajuts per tal que el jovent pogués utilitzar el Club Futbol
Rocafonda, així aquest fos accessible a persones amb menys possibilitats.

10.Precs i preguntes
El ciutadà J.B. comenta que caldria fer una repassada als passos de vianants. El President del Consell diu que
aquest tema es podria tractar en un monogràfic, i que vingués un tècnic a explicar-lo
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí pregunta per la situació de la
Llar Cabanyelles, li agradaria saber si l’Ajuntament té pensat fer quelcom amb aquest edifici i aquest espai.

La sessió finalitza a les 21. 30 h.

Acords i compromisos:
Aprovar l’acta de la sessió anterior, de 4 d’ octubre de 2017.
S’ acorda que un cop es tingui data per celebrar el Consell Territorial, la secretària enviarà un correu als seus
membres perquè facin propostes de l’ordre del dia, i aquestes s’afegiran a les proposades pel President i la
secretària.
Traslladar al Servei de Mobilitat la demanda que en els passos de vianants caldria fer-los una repassada per
tal que es veiessin més.
El President del Consell quan tingui la informació actual de la situació de la Llar Cabanyelles respondrà als
membres del Consell.

Documentació de la sessió:
Acta de la sessió anterior, de 4 d’octubre de 2017
Informe Anual 2017.
Pla de treball anual 2018
Tríptic amb la informació de les propostes dels Pressupostos Participatius que es poden votar del 2 al 22 de
febrer 2018 i els punts d’informació i votació.
Cartells amb la programació del 2on trimestre de la xarxa d’ Espais Joves
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President

Secretària

Juan Carlos Jerez Antequera

Elisenda Solé Català

Mataró, 7 de febrer de 2018.
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