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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR  

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data:  20 de juny 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 El Palau Vocal 

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal 

Representant del Centro Cultural Rocafonda Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Representant del Grup Municipal CUP Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC Vocal 

Representant del Grup Municipal PPC Vocal 

Representant del Grup Municipal VOLEMataró Vocal 

Ciutadà J.B Vocal 

Ciutadà R.F. Vocal 

Elisenda Solé Secretària 
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S’excusen:  

Representant de l’ Associació Cultural Llibre Viu Vocal 
 

Representant de la Comunidad Islàmica de Mataró Al Ouahda Vocal 

 

No assisteixen:  

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

Representant de l’agrupació de defensa vegetal Baix Maresme Vocal 

Representant de la Unió de Botiguers de Mataró Vocal 

Representant del Grup Municipal CIU Vocal 

 

També hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Coordinadora de l'Espai Jove Rocafonda- El Palau Convidada 

Cap d’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones Convidada 

Coordinador/a de programes de convivència Convidat 

 

L’ordre del dia és:  

L’ordre del dia serà el següent: 

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la darrera sessió del Consell.  

2. Programació de l’Estiu Jove de l’Espai Jove Rocafonda – El Palau  
3. Programa de convivència en els Espais Públics.  

4. Ampliació del Cap de Rocafonda. 

5. Informació de l’impuls per al Pla Integral de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. 
- Informació del decret de constitució i proposta de pla de treball. 
- Proposta de la creació d’una taula de treball del Pla 

6. Seguiment demandes 

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió. 

La sessió s’inicia en primera convocatòria a les 19.05 h.  
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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. Programació de l’Estiu Jove de l’Espai Jove Rocafonda – El Palau 

La Coordinadora de l'Espai Jove Rocafonda- El Palau  ens presenta la programació d’estiu de la Xarxa d’ 
Espais Joves i l ‘ horari setmanal Estiu Jove curs 2017-2018 de l’Espai Jove de Rocafonda - el Palau. 
 
La Xarxa d'Espais Joves de Mataró ofereix programació d'activitats d'estiu a joves de 12 a 25 anys, amb 
caràcter gratuït, entre el 26 de juny i el 20 de juliol. Els Espais Joves comparteixen una programació 
comuna (activitats estables: punt de trobada, sala d'ordinadors i assemblees) i el projecte de Xarxa 
"Xarxa en Colors". Aquest projecte sorgeix fruit d'una formació que estan fent  amb el Consell 
Comarcal del Maresme i l'Entitat I+, a partir de la qual es vol incorporar la perspectiva intercultural. En 
aquesta línia, el projecte comportarà el redisseny i restauració de les figures del futbolí, de cara a 
trencar amb el model tradicional de figures d'homes blancs. També es realitzarà una jornada 
multiesportiva amb inclusió de diferents esports d'arreu del món. 
 
Pel que fa a la programació específica d'Espai Jove Rocafonda- El Palau, s'han programat 3 projectes 
sota els eixos educatiu, comunitari i de la salut. 
 
1- Projecte Investiga- Desenvolupa- Innova (Eix Educatiu): estimular gust per les noves tecnologies i la 
ciència, a través d'una metodologia lúdica i vivencial. 
 - Experiments Bojos: fer diferents experiments amb elements d'ús quotidià o de fàcil accés: generar 
llum ultraviolada, força centrífuga, construir un microscopi per observar bactèries de la boca, etc. 
 - Crea les teves ulleres de realitat virtual: amb els kits google cardboard i unes lents, els i les joves 
construeixen unes ulleres de realitat virtual. Un cop fabricades, s’ els ensenya diferents aplicacions 
mòbils on poder descarregar o visualitzar demos VR. 
 -Sortida a la sala de realitat virtual Xtres de Mataró: els i les participants podran gaudir d'una 
experiència interactiva de realitat virtual a la sala VR, ubicada a Pla d'en Boet.  
 -Sortida al Jardí Botànic de Barcelona: activitat que té per objecte el coneixement de la biodiversitat, 
en concret d'espècies vegetals 
-Scape Room científic: per promoure un aprenentatge significatiu de les activitats que composen el 
projecte, els i les joves podran participar d'un Scape Room a la sala d'estudi. Hauran de resoldre una 
sèrie d'enigmes relacionats amb els aprenentatges adquirits a les anteriors activitats per tal de 
sintetitzar l'antídot que els ajudarà a sortir del laboratori de la Dra. Fàtima El Maimouni. 
 
2- Projecte Pre-Santes (Eix Comunitari): promoure el coneixement del programa de Festa Major de 
Mataró a partir de la realització d'activitats similars a les que conformen el programa i promoure així 
la participació juvenil a la mateixa. 
-La Crida: els educadors i educadores llegeixen el pregó de festa major i després es fa un correbous 
alternatiu al ritme de música de les Santes (reina del maresme, el bequetero, etc.) 
 -Fem la beguda i les galetes de les Santes: es farà una beguda alternativa a la Juliana amb sucs de 
fruita naturals i galetes en forma de ventall de baix contingut en sucre  
 -Visita a la Mostra de gegants a les Esmandíes- Casal de Barri: es farà un concurs de selfies amb els 
gegants i els nans de Mataró de cara a promoure un coneixement del gegantari com a elements i 
símbols característics de la ciutat 
 -Visita-taller amb la Colla Capgrossos de Mataró: els joves mantindran un primer apropament amb el 
fet casteller, tindran la possibilitat d'enfaixar-se i realitzar petites estructures, conèixer el vocabulari 
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bàsic, la indumentària i la colla castellera. L'objectiu final és aconseguir que alguns dels i les joves es 
vinculin també a Capgrossos de Mataró. 
-Xeringada i sindriada al Pati de l'Escola Germanes Bertomeu: es crearan dos equips i els i les joves 
portaran unes dianes de paper enganxades a la samarreta, que els membres de l'equip contrari 
hauran de remullar fins que aquesta es desprengui, deixant al contrincant eliminat. L'activitat finalitza 
amb el tast d'un tall de síndria. 
-Festa final de Festa Major: festa final de les activitats del curs 2017-18 
 
3- Projecte Salut: lleure alternatiu i Saludable (Eix de la Salut): promoure hàbits saludables a partir 
d'activitats esportives, treballar hàbits higiènics i fomentar un correcte desenvolupament al medi 
aquàtic.  
-La Xancleta d'Or, segona edició (Festes de barri de Palau): conjunt de proves esportives i d'aigua amb 
un toc d'humor, emmarcades en les festes de barri de Palau (dissabte, 29 de juny, a les 11h).  
 -Sortida a la piscina de Salesians 
 -Sortida a la Illa Fantasia 
 -Rugby Platja. activitat tastet amb el Club de Rugby Mataró i que es realitza amb els quatre Espais 
Joves 
 -Vòlei platja, tenis taula i pales  
 

La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí comenta que li 
agradaria tenir una valoració dels Espais Joves, i demana que aquesta es faci en un proper Consell 
Territorial.  

 

3. Programa de convivència en els Espais Públics.  

La Cap d’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones prenent l’encàrrec que va sortir del Consell 
Territorial de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador d’ actuar en la millora de convivència al carrer explica 
el dispositiu extraordinari que es durà a terme durant l’estiu als barri de Rocafonda i el Palau per tal de 
garantir la convivència  a l’espai públic 
                
Ampliació del projecte de Patis Oberts de Rocafonda fins el dia 20 de juliol a l’ Escola Rocafonda de les 
18:30 a 20:30 
 

Recuperació i implementació de dinamització d’activitats de lleure a les places dirigides a infants de 8 
a 12 anys aproximadament amb la finalitat de complementar la tasca educativa i cívica que es promou 
des dels Patis Oberts i altres projectes. En horari de tarda  (17.30 h a 20 h) de dimecres a diumenge 
des del 20 de juny fins a setembre (a excepció de la setmana de Santes). 
 
Implementació de la figura d’Agents Mediadors en horari de tarda nit (de 20 h a 24 h de dilluns a 
diumenge) del 25 de juny al 9 de setembre, per a la promoció del respecte de les normes i l’ús cívic de 
l’espai públic.  Són persones formades en mediació, amb un perfil de negociació i intervenció. Aquest 
dispositiu el coordina la policia local. 
 
Figura d’ informadors cívics. Es un dispositu no fixe  que de forma aleatòria anirà pels diferents espais 
públics detectant comportaments incívics.  Estaran fent ruta per tots els barris en horari de matí i 
tarda, de dilluns a divendres 
 

La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí comenta que hi ha 
hagut un esforç de l’equip tècnic per entendre la problemàtica que hi ha ens els espais públics, però 
opina que al finalitzar els Patis Oberts el 20 de juliol llavors tornarà a sorgir la problemàtica dels jovent 
que juga a futbol a les places.  
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També pregunta quantes persones informadores cíviques hi hauran i se li respon que dues, i 2 o 3 
agents mediadors, contractats per una empresa externa.  
   
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí es queixa de la 
manca d'intervenció per part de Policia Local en relació als menors sols, especialment a partir de les 
22h, però també durant tot el dia, opina que per exemple aquesta els hi hauria de dir que a partir de 
les 22 hores no es pot jugar a futbol i fins ara no ho han fet. Insisteix que el tema de jugar a futbol a les 
places s’hauria de solucionar per millorar la convivència amb els veïns. Creu que falta més presència 
policial a les places i millores en el contacte amb la Policia Local 
El President del Consell diu que és cert que hi ha una mancança de treball de mediació per part de la 
policia local. 
La representant de l’Associació de Veïns El Palau no està d’acord en que la policia local no té un tracte 
correcte amb el jovent.  
El ciutadà J.B diu que en el barri de Rocafonda s’ha de treballar molt amb la canalla que està al carrer, i 
aquesta tasca s’ha de fer al llarg de l’any, no només a l’estiu.  
La Cap d’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones explica que cal observar quina és la 
problemàtica concreta per mitjà d’aquest dispositiu aquest estiu i valorant els resultats es podrà 
millorar per l’any vinent en el sentit de poder articular alguns mecanismes o programes concrets per 
actuar en l’origen dels problemes. 
 

4. Ampliació del Cap de Rocafonda. 

La Cap d’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones explica que el Servei Català de la Salut (CatSalut) 

està treballant en un projecte a llarg termini per ampliar el CAP de Rocafonda en el qual es preveuria 

doblar la capacitat actual. Com que aquest procés és llarg i actualment ja hi ha necessitat de disposar 

de forma immediata de 3 consultes més han sol·licitat la instal·lació de 3 mòduls provisionals annexos 

a l’edifici actual, la idea és que aquest mòduls estiguin instal·lats abans de finals de l’any 2018. 

 

5. Informació de l’ impuls per al Pla Integral de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. 

- Informació del decret de constitució i proposta de pla de treball. 

- Proposta de la creació d’una taula de treball del Pla 

 

El President del Consell explica que l’any 2017 es va finalitzar el Projecte d’Intervenció Integral dels 
barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, conegut com Llei de Barris. En el moment actual s’està 
treballant en tota la fase de justificació i avaluar com ha estat aquesta política pública de 10 anys 
d’intervenció en els barris.  
Comenta que des de fa uns mesos s’està plantejant una transició de Llei de Barris cap a altres tipus 
d’instruments per a continuar intervenint en els barris, i d’aquesta manera intentar avançar en termes 
d’igualtat i cohesió socioterritorial de ciutat.  
 
El Coordinador/a de programes de convivència explica que l’Ajuntament de Mataró, recollint la 
voluntat del Govern  i les diferents demandades dels actors veïnals, es planteja al Consell Territorial 
una línia de treball per tal de fer una transició de Llei de Barris cap a un Pla d’Actuació Integral.   
Concreta que s’està treballant per tal de poder fer el desplegament principalment a partir de l’any  
2019 i dedicar el segon semestre de l’any 2018 a la seva elaboració i a la realització d’una diagnosi de 
barri.  
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Incideix que aquest Pla s’ha de poder elaborar de forma conjunta i participada amb el Consell 
Territorial i també amb altres actors del territori. Per tant, es proposa que aquest en sigui l’òrgan de 
participació i seguiment del mateix.   
 
S’informa que des de la part tècnica, s’està recollint informació que permetrà disposar d’una diagnosi 
de barri -que caldrà debatre i validar, que faciliti l’establiment d’eixos i mesures a desenvolupar-se en 
el Pla els propers anys.  
Remarca però, que no es parteix de cero. Hi ha importants antecedents d’intervenció i de treball 
concertat en aquests barris com va ser el Pla Integral (1999-2003) el Pla de Desenvolupament 
Comunitari (2005-2008), la Llei de Barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador  (2007-2017)... i ara es 
planteja aquesta eina per a continuar treballant i intervenint.  
S’incideix que el Pla d’Actuació Integral ha de convertir-se en un instrument d’intervenció i de millora 
de diferents àmbits al barri, impulsar i promocionar-ne d’altres i ser  una eina de futur a anys vista. 
Aquest Pla es desenvolupa a partir d’una definició d’eixos i línies a intervenir elaborats a partir d’una 
diagnosi compartida, i que poden ser revisats durant la vida del mateix, i on la participació de veïns i 
veïnes és un element clau. 
 
Els objectius general i inicials del Pla són: 
 
- Potenciar el barri com espai de proximitat, de convivència, d’intervenció i de participació.  

- Impulsar la proximitat de les actuacions municipals al barri des d’un abordatge integral. 

- Enfortir el treball comunitari com factor d’implicació i de co-responsabilitat del procés de 

transformació i/o de millora d’alguns factors al barri. 

- Procurar transformar les vulnerabilitats existents i augmentar les potencialitats que hi ha al barri. 

 

Com s’ha dit, la primera fase del Pla és fer una diagnosi del barri. Malgrat el coneixement que es 

disposa per part dels actors i entitats al barri, l’expressió d’algunes demandes socials i d’equipaments 

en els darrers anys, així com les apreciacions des del diferents serveis municipals de les fortaleses i 

debilitats al barri, cal elaborar una diagnosi compartida que faciliti la identificació dels factors de 

vulnerabilitat per un costat, de les fortaleses existents per un altre, amb l’objectiu de poder definir els 

principals eixos d’actuació del futur Pla d’Actuació. En aquests moments s’està abordant una recollida 

d’informació demogràfica i socioeconòmica que serà complementada amb una interpretació 

qualitativa. La voluntat és disposar d’un document que doni informació rellevant per a poder debatre 

de forma participada que ens ajudi a definir el futur Pla. Es podria preveure tenir-lo treballat durant el 

mes de novembre.  

Es presenta al Consell Territorial formalment informació relativa al Pla. Es proposa que l’òrgan de 
seguiment i de participació durant la fase de diagnosi i d’execució del Pla d’Actuació Integral sigui el 
mateix Consell. La participació activa és un factor central i de garantia de desplegament d’un Pla 
d’Actuació Integral de barri.  
Per aquest motiu es sol·licita al Consell una demanda de col·laboració per tal de poder: 

- Constituir una Taula de Treball del Pla que depengui del Consell Territorial a tenor del 
reglament de participació.  

o On es pugui, en la fase inicial, recollir informacions i visions que enriqueixin la 
diagnosi, que permeti la participació de membres del Consell i també d’d’altres 
persones  i/o entitats que no hi participen. 

o I que contribueixi a compartir i articular eixos de treball durant l’execució i 
desenvolupament del Pla, així com participar de la concreció d’actuacions.  
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- Continuar amb el treball i programes socials que es van preveure per a l’any 2018 per alinear-
les a les estratègies i a la participació en el marc del pla. 

Els objectius per aquest any 2018 són cloure amb: 
- La constitució dels òrgans de seguiment i execució del Pla d’Actuació Integral. 
- Disposar d’un document de diagnosi compartida de barri, debatuda i consensuada en el 

Consell Territorial. 
- Iniciar la definició dels eixos i actuacions 

 
L’estructura organitzativa del Pla consta de: 

- Un Grup Promotor que és el grup responsable de liderar i impulsar a nivell de l’Ajuntament de 
Mataró el Pla. Disposa de representació política i tècnica.  

- Una Comissió tècnica que és fòrum de responsables tècnics/ques de l’Ajuntament de Mataró 
amb competències sobre els diferents àmbits de treball objecte del Pla. En aquesta es 
treballen les propostes d’actuacions, s’informa i s’aporten elements i criteris dels 
professionals de l’Ajuntament de Mataró.  

- El Consell Territorial de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, és l’òrgan de participació veïnal i 
d’entitats de l’Ajuntament de Mataró. És proposa com òrgan legítim de participació i on donar 
comptes formal de les propostes, avaluacions i informacions del Pla.  

- Grup de Treball del Pla d’Intervenció Integral. És un òrgan més obert i menys reglat depenent 
del Consell Territorial de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. Poden participar més persones i 
entitats que no formen part del Consell.  
El President del Consell remarca que a la Taula de Treball del Pla es pot convidar a entitats o 
persones que encara que no vinguin de forma permanent, poden fer-ho de forma puntual. 

- Pla de Comunicació. Un dels objectius i valors del Pla és la difusió i comunicació de tots els 
processos i actuacions. Per això es proposa concretar un Pla de Comunicació al respecte i que 
garanteixi la transparència i que per diferents vies arribi la informació a tots els veïns i veïnes.  

 
 

 Els membres del Consell demanen que en el Pla es tinguin en compte diferents aspectes com incloure 
comunitats con la magribina per garantir implicació i èxit ja que són una comunitat considerable i  
poder fer de facilitadors de la integració de les noves poblacions migrants. També cal incloure 
comerciants i botiguers en les taules de treball, així com els clubs esportius. 

També diuen que hi ha la necessitat de fer un treball continuat i de barri, molt més enllà dels temes 
d’ordenació urbanístic. Cal apostar per polítiques a les persones. Cal tenir en compte la participació 
(opinions, visions i elements crítics), per tal que es traslladin com incidència del barri, i plantejar un Pla 
de Barri en el context de ciutat, un Pla integral que connecti barri i ciutat a nivell també social , que hi 
hagi comunicació i diàleg amb la resta de ciutat. 
També es comenta que hi ha necessitat d’obres i intervencions urbanístiques “valentes”, cal intervenir 
en determinats edificis i apostar per la ubicació d’ascensor. 
 
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que cal 
diversificar tota la població a tota la ciutat, , i que cal també cercar la implicació d’aquesta a la 
transformació dels barris.  
 
Es fa la petició formal al Consell Territorial de la creació de a taula de Treball del Pla d’ Actuació 
Integral de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador. Aquesta es crea per unanimitat.  
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6. Seguiment demandes 

En el passat Consell Territorial el Representant del grup municipal de Cs va comentar que la Riera de 
Sant Simó caldria netejar-la de brutícia i canyes.  

La resposta que va donar el Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació  va ser que la neteja de les 
rieres està a càrrec d’ ACA. Aquest servei municipal s’hi va posar en contacte per tal d’esbrinar per 
quan s’esperava la resolució a l’adhesió de l’ajuntament de Mataró al Programa de manteniment i 
conservació de lleres 2018-2019. Els hi van comentar que s’havia de publicar a l’e-Tauler de la 
Generalitat l’acord referent a aquest programa i que una vegada es fes efectiva aquesta resolució, si 
era estimatòria, es procediria a endegar els treballs per a la neteja de les lleres de la Riera de Sant 
Simó i la Riera d’ Argentona. També van comentar que tan aviat com tinguessin constància de la 
resolució ens ho farien saber. 

La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que quan es faci 
la neteja es tingui en comte de no arrencar els “ alocs” ja que és una planta que creix a les rieres i cal 
cuidar. La secretària del Consell traslladarà aquesta apreciació al Servei d’Assessorament, Gestió i 
Planificació  perquè ho comenti a ACA. 

  

7. Sobrevinguts 

No n’ hi ha  

8. Precs i preguntes 

El ciutadà J.B. i el representant de l’Associació de Veïns de les Santes-Escorxador comenten que ha 
augmentat les retencions en la Ronda Cervantes, del Camí Ral cap a munt des que s’han realitzat les 
obres. El president del Consell demanarà al Servei de Mobilitat que estudiï l’augment d’aquestes 
retencions 
 
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí demana que es doni 
a conèixer a la resta de membres del Consell quina és la proposta que l’Associació ha fet en els 
Pressupostos Participatius 2019 perquè  se li pugui donar suport.  
La representant del Grup Municipal VOLEMataró demana el mateix.  
Aquestes enviaran a la secretària del Consell les propostes que volen donar a conèixer per ser votades.  
 

La sessió finalitza a les 20. 45 h. 

 

Acords i compromisos:  

� Aprovar l’acta de la sessió anterior, de 28 de maig de 2018. 
� S’acorda que la Coordinadora de l'Espai Jove Rocafonda- El Palau  farà una valoració dels espais 

Joves en un proper Consell Territorial.  
� S’acorda crear la taula de Treball del Pla d’ Actuació Integral de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador 

per unanimitat.  
� La secretària del Consell traslladarà al Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació l’apreciació que 

quan es faci la neteja de la Riera de Sant Simó no s’arrenquin els “ alocs” perquè se li comenti a 
ACA 

� El president del Consell demanarà al servei de Mobilitat que estudiï l’augment de les retencions a 
la Ronda Cervantes.  
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� La secretària del Consell enviarà als membres del Consell les propostes dels Pressupostos 
Participatius 2019 de l’ Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí i de la 
representant del Grup Municipal VOLEMataró perquè se li puguin donar suports.  

 

Documentació de la sessió: 

� Cartell amb la programació d’estiu de la Xarxa d’ Espais Joves  
� Cartell amb l’ horari setmanal Estiu Jove curs 2017-2018 de l’Espai Jove de Rocafonda - el Palau 
 

President                                                                                                          Secretària 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                                         Elisenda Solé Català 

 

 

Mataró, 20 de juny de 2018. 


