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

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data:  17 d’octubre 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 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 al Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda Vocal 

Representant de la Unió de Botiguers de Mataró Vocal 

Ciutadà R.F. Vocal 

Ciutadà J.B. Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC Vocal 

Representant del Grup Municipal PPC Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Representant del Grup Municipal CUP Vocal 

Representant del Grup Municipal VOLEMataró Vocal 

Elisenda Solé Secretària 
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També hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Coordinador/a de programes de convivència Convidat 

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

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant del Grup Municipal CIU Vocal 

 

No assisteixen:  

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu Vocal 

Representant de l’Agrupació de defensa vegetal Baix Maresme Vocal 

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

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal 

 

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. Retorn de la 1a sessió  Taula de Treball del Pla d'Actuació Integral dels barris de Rocafonda, El 
Palau i l'Escorxador, celebrada el passat 18 de setembre. 

 
3. Estat i fase dels Pressupostos Participatius 2019 

 
4. Proposta de dates concretes de realitzacions de Consells Territorials  

 
5. Sobrevinguts 

 
6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia en primera convocatòria a les 19.05 h.  



 

 3

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. Retorn de la 1a sessió  Taula de Treball del Pla d'Actuació Integral dels barris de Rocafonda, El 

Palau i l'Escorxador, celebrada el passat 18 de setembre. 

 

El Coordinador/a de programes de convivència explica que en el moment actual s’està treballant en 
una diagnosis dels barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador. 

Aquest document ha de permetre poder disposar d’un grau de coneixement de les principals 
problemàtiques, visions, percepcions i potencialitats que hi ha al territori. A partir d’aquest, la intenció 
és poder definir – en coherència amb l’estratègia de ciutat Mataró 2022- una sèrie d’eixos i línies que 
permetin desplegar accions concretes per a promocionar les potencialitats i/o intentar transformar 
algunes problemàtiques.  

La diagnosis de barri que es planteja disposa de quatre abordatges que permetran complimentar 
diferents elements: un primer és la percepció i visió de veïns i veïnes, una segon els elements a 
potenciar i les mancances a partir de la definició dels factors pels informants que participen en les 
dinàmiques de la taula de treball, un tercer a partir d’aportacions tècniques i professionals i una 
darrera que és el detall estadístic que permetrà comparar amb d’altres territoris i moments històrics.  

En relació a la primera part, s’han fet prèviament a peu de carrer 142 entrevistes a diferents persones 
dels barris majors de 16 anys que viuen o tenen alguna relació amb els barris de referència. Per a la 
segona es va celebrar una  sessió de la Taula de treball del Pla d'Actuació Integral dels barris de 
Rocafonda, El Palau i l'Escorxador on es van realitzar diferents dinàmiques per conèixer la visions de 
les persones participants  de les mancances, problemàtiques i potencialitats d’aquests barris. 

La secretària del Consell enviarà el PowerPoint de retorn de l’estudi de percepcions i visions dels barris 
als membres del Consell  per tal que es tingui informació més concreta de la dinàmica feta fins ara. 

S’informa que el proper 20 de novembre es durà a terme la segona sessió de la Taula de treball del Pla 
d'Actuació Integral dels barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador per donar el resultat de la 
diagnosis que faciliti la identificació d’elements a intentar transformar i d’altres a promocionar. 

S’obre un torn de paraules. Intervenen la representant de l’AV Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí;  la 
representant del grup municipal VOLEMataró; el ciutadà J.B.; el substitut del representant del grup del 
Partit Popular; el representant del grup ERC; el president del Consell i el coordinador de Llei de Barris. 

 

3. Estat i fase dels Pressupostos Participatius 2019 

 

El president del Consell recorda que estem a la fase de votacions i la seva durada és del 16 d’octubre 
al 6 de novembre.  

Fa una lectura de les 18 propostes finalistes sorgides del Consell de Ciutat que es va celebrar el 27 de 
setembre i que passen a votació popular.  També recorda que hi ha diferents punts de votació a tota la 
ciutat i concreta els dels barris del Consell. 

Diu que les propostes dels Pressupostos participatius, tan si han sortit votades com si no,  són una 
bona font d’informació de les problemàtiques de la ciutat. 

El ciutadà J.B. opina que per moltes persones del barri és complicat votar ja que no estan habituades a 
utilitzar els mitjans digitals i el president explica que aquest any les persones que es troben als punts 
de votacions poden votar en nom d’ una altra persona un cop aquesta hagi estat identificada.  
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El ciutadà J.B. torna a demanar que el que cal és que hi hagi una partida per barri en els Pressupostos 
participatius. El president del Consell respon que és molt possible que per properes ocasions hi hagi 
dotacions econòmiques pels Consells territorials, que es reservin partides per aquests. Diu que el PAM 
és important que sigui a principi de mandat, que sigui participatiu i es sigui pe 4 anys.  

La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí comenta que la 
proposta de l’Associació es diu Emplaçat a Rocafonda i que és un projecte per millorar totes les places 
i així el jovent es distribueixi  entre aquestes. Demana el vot per aquesta proposta. El Ciutadà R.F. que 
és membre de l’Associació proposa enviar a la secretària del Consell la informació d’aquesta proposta 
per tal d’ informar a la resta de membres, i aquests puguin votar-la i fer-ne difusió.  

 

4. Proposta de dates concretes de realitzacions de Consells Territorials  

 

S’informa que si no hi ha cap novetat que obligui a canviar de data, el proper Consell territorial de 
Rocafonda, el Palau i l’Escorxador es celebrarà el dia 12 de desembre de 2018. 

 
5. Sobrevinguts 

• En el passat Consell Territorial el Representant del 28 de maig, 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 ( Agència Catalana de l’Aigua), que s’hi havien posat 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 i que ACA 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. Finalment, en data 23 de juliol de 2018 es 
va publicar l’acord de les actuacions admeses i excloses del Programa de manteniment i 
conservació de les lleres 2018-2019 on, l’actuació sol·licitada per l’Ajuntament de Mataró a 
l’entorn de la riera de Sant Simó va quedar exclosa.  

El president del Consell respon que l’Ajuntament ha d’ actuar en aquest tema i que serà aquest qui 
es farà càrrec de la neteja de les rieres.  

• La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat en el Consell territorial 
del passat 20 de juny va demanar una valoració de l’Espai Jove. La secretària del Consell li respon 
que encara no s’ha publicat la memòria però quan aquesta ho estigui la farà arribar als membres 
del Consell. També comenta que li facin arribar via correu electrònic les consultes que tinguin 
sobre aquest tema i la secretària les farà arribar al servei municipal corresponent. 

6. Precs i preguntes 

- La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat comenta la 
problemàtica sobre les retencions que es formen a les rotondes de Mataró, principalment a la 
de la Plaça d'Alfredo d'Opisso Cardona. Diu que el servei de Mobilitat hauria d’estudiar les 
possibles solucions. El president del Consell respon que hi ha diferents factors que influeixen 
en aquesta problemàtica com són la quantitat d’obres que s’estan realitzant per tota la ciutat, 
les obres de l’Eix Herrera i el fet que moltes persones treballen al Vallès oriental I que cal 
estudiar la connexió de Mataró amb l’exterior. 

- La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat voldria saber les  
actuacions que queden per fer del programa de replantada d’arbres. La secretària del Consell 
demanarà al Servei d’Espais Públics un calendari d’aquesta.  



 

 5

- La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat es queixa que hi ha 
molta brutícia al barri, que els camions de la brossa passen a hores inadequades i que els 
contenidors fan molta pudor. Opina que el pla d’acció per millorar l’estat de neteja i la recollida 
de residus de la ciutat no ha funcionat. 

- El ciutadà J.B. comenta que els semàfors que van de la carretera de Mata fins la Plaça Pintor 
Cusachs no estan sincronitzats. La secretària del Consell traslladarà aquesta apreciació al 
Serveu de Mobilitat.  

- El ciutadà J.B. diu que al carrer Poeta Punsola hi ha moltes persones assegudes als portals en 
segons quines hores. El president del Consell respon que si es pensa on posar bancs que es 
comenti i així s’intentarà instal·lar-los. Proposa fer una visita guiada pel territori del Consell 
amb tècnics de diferents serveis municipals de l’ Ajuntament per conèixer les diferents  
propostes i demandes dels membres del Consell. La secretària del Consell traslladarà aquesta 
demanda.  

- La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat proposa una sessió 
per parlar amb diferents tècnics del comerç al barri, i valorar com potenciar el petit comerç, el 
de tota la vida.  

 

La sessió finalitza a les 21 h. 

Acords i compromisos:  

� Aprovar l’acta de la sessió anterior, de 20 de juny de 2018. 

� Enviar al membres del Consell territorial el PowerPoint del retorn de l'estudi de percepcions i 
visions dels barris. 

� Convidar al Cap de la secció d’habitatges de l’Ajuntament de Mataró per tractar el tema de les 
cessions d’habitatges i de les polítiques de rehabilitacions als barris del Consell.  

� Demanar al Servei d’Espais Públics el calendari de la replantada d’arbres.  

� Traslladar al Servei de Mobilitat que els semàfors que van de la carretera de Mata fins la Plaça 
Pintor Cusachs no estan sincronitzats. 

� Contactar amb tècnics de diferents serveis municipals de l’Ajuntament per tal de concretar data 
per fer una visita guiada pel territori del Consell i conèixer in situ les propostes i demandes  dels 
membres del Consell.  

Documentació de la sessió: 

� Acta de la sessió anterior, del 20 de juny de 2018. 

� Formacions del primer trimestre organitzada per l’Agència Municipal de Suport a l’Associacionisme 
de l’Ajuntament de Mataró. 

� Cartell informatiu dels Patis Oberts. 

� PowerPoint del retorn de l'estudi de percepcions i visions dels barris. 

 

President                                                                                                          Secretària 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                                         Elisenda Solé Català 

Mataró, 17 d’octubre de 2018. 


