
 
 

Ajuntament de Mataró 

Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador 
L’Ajuntament de Mataró, recollint la voluntat del Govern de fer una transició després del Projecte 

d’Intervenció de Llei de Barris i diferents demandes d’entitats i actors per a intervenir en el barri, 

està treballant l’impuls d’un Pla d’Actuació Integral per a poder-lo desplegar principalment a partir 

de l’any 2019 i dedicar l’any 2018 a la diagnosi de barri.  

Aquest Pla s’ha de poder elaborar de forma conjunta i participada amb el Consell Territorial i també 

amb altres actors del territori.  

1. Antecedents 

1999-2003 

- Pla Integral 

2007-2017 

- Llei de Barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador 

2018 

- Maig: Impuls d’un grup motor per a impulsar el Pla. 

- 20 de juny: Informació al Consell Territorial de RPE. 

2. Què és?  
El Pla d’Actuació Integral ha de convertir-se en un instrument d’intervenció i de millora de diferents 

àmbits al barri, 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,  que poden ser revisats 

durant la vida del mateix, i on la participació de veïns i veïnes és un element clau. 

3. Objectius generals i inicials del Pla 
- Potenciar els barris 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. 

4. Primera fase, una diagnosi de 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 
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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 a debatre de 

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

mes de novembre.  

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.  

Aquesta diagnosi ajudarà a identificar algunes problemàtiques i quines són les potencialitats.  

5. Presentació al Consell Territorial 
El 20 de juny de 2018 es va presentar al Consell Territorial formalment informació relativa l 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 va sol·licitar 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’ 

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.  

- 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. 

6. Calendari  
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 


