CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS de

Número sessió: 28
Caràcter: Ordinari
Data: 10 d’abril de 2018
Hora: 19.07 h
Lloc: Casal de Barri Peramàs-Esmandies
Hi assisteixen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Assoc. Esportiva Boet Mataró
Unió de Botiguers de Mataró
Grup Municipal CUP-PA
Grup Municipal C’s
Grup Municipal PPC
Marisa Merchán Cienfuegos
Coral Mas

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Presidenta
Secretària

S’excusen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Torre Llauder
Grup Municipal CIU
APR (ciutadà/na a títol individual)
JAOO (ciutadà/na a títol individual)
Araceli Calvillo

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Coordinadora Espai Jove Pla d’en Boet

No assisteixen:
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal PSC-CP
Grup Municipal PxC
Grup Municipal Volem Mataró
EAP (ciutadà/na a títol individual)
JJPB (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vicepresidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
2. Programació 3r trimestre Espai Jove Boet
3. La seguretat al barri de Pla d’en Boet
4. Informacions:
-

Seguiment pressupostos participatius

-

Mostra d’Entitats de Mataró

-

Formació Agència

-

Pacte Local per l’Educació

5. Seguiment demandes
6. Sobrevinguts
7. Precs i preguntes
Abans d’iniciar la reunió la presidenta del Consell fa una breu presentació dels assistents. A banda dels
membres del Consell, presenta a la Teresa Abel i a la Lluïsa Celmar, informadores cíviques. Aprofita per
dir que es posaran en contacte amb les entitats veïnals per a fer un canvi d’impressions. També excusa
l’assistència de l’Araceli Calvillo, coordinadora de l’Espai Jove Pla d’en Boet.
Tot seguit, s’inicia la reunió alterant l’ordre d’alguns punts de l’ordre del dia.

2. Programació 3r trimestre Espai Jove Boet
Donat que l’Araceli Calvillo, responsable de l’Espai Jove Pla d’en Boet, no ha pogut venir, la presidenta
del Consell reparteix la programació d’activitats d’aquest tercer trimestre, i en destaca algunes activitats.
Recorda que hi ha activitats tots els dies de la setmana i que la programació és molt similar a la del
trimestre anterior. En tot cas destaca les assemblees, les activitats en xarxa dels quatre espais joves (lliga
de Futsal, campanya del dia internacional contra l’homofòbia i transfòbia i la campanya del dia
internacional de la música), el projecte KLKGEN (tallers de henna i trenes, roses dolces, bijuteria...) i el
projecte Aquí a prop (tastet de Muay-Thai, Aikido, rocòdrom, activitats esportives amb el
TecnoCampus...).
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que l’educador de medi obert de Boet ha canviat i
desconeix si hi ha alguna altra persona però que, en tot cas, no s’ha presentat a l’AV. La secretària del
Consell comenta que ja es posarà en contacte amb el nou educador i el convidarà a visitar les entitats
veïnals.
Per altra banda, la representant de l’AV Pla d’en Boet, comenta que la programació de l’Espai Jove dóna
la sensació que estigui adreçada sobretot a joves immigrants. La presidenta del Consell explica que
justament s’està intentant trencar aquest estigma però sí que és cert que dóna resposta a joves que no
tenen tantes possibilitats, amb famílies més vulnerables... En tot cas, comenta que hi ha un punt
d’informació a tots els instituts sense discriminar. També proposa un dia anar a visitar l’Espai Jove Pla
d’en Boet i veure la feina que s’hi fa.
La representant de l’AV Peramàs-Esmandies proposa que s’impliquin fent activitats per les festes de
barri. L’AV Pla d’en Boet comenta que cada any hi col·laboren amb una cosa o altra.
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
S’aprova l’acta de la darrera sessió per unanimitat.
3. La seguretat al barri de Pla d’en Boet
La presidenta del Consell presenta a en Diego Fernàndez i en Jordi Campuzano, director de Seguretat
Pública i sergent de la Policia Local, respectivament. Se’ls ha convidat arrel d’una demanda de la última
reunió de Consell on es va crear certa discussió sobre el tema de la seguretat en el barri de Pla d’en Boet.
La representant de l’AE Boet Mataró comenta que ella no té cap problema, doncs considera que és un
dels barris més segurs de Mataró. Afegeix que ella ve en representació d’una entitat que té més de 400
participants i mai han tingut cap problema.
La representant de l’AV Pla d’en Boet està d’acord en què és un barri tranquil; cada mes el policia de
barri passa pe l’entitat per fer seguiment de si hi ha alguna incidència... Una altra tema és de la zona d’oci,
doncs allà sí que hi ha més conflicte.
En Jordi Campuzano corrobora que, a nivell estadístic, a part de la zona d’oci, és un barri sense conflictes
importants... Hi ha una tendència a la baixa en delictes, tràfic...
En Diego Fernàndez comenta que tenen un repte important format per dos components: mirar el què passa
realment i quina és la percepció de la gent. El nou model de policia té per objectiu aconseguir que els
ciutadans de Mataró se sentin segurs, independentment del què passa. Sovint, les xarxes socials, el bocaboca, els bulos, poden generar alarma i es magnifiquen les coses; per tant, és important parlar amb els
veïns per a conèixer-ne la percepció; i han observat que, en general, se senten segurs al barri.
La representant de l’AV Pla d’en Boet insisteix en què la problemàtica més gran és la zona d’oci (els
sorolls, brutícia, botellon,...). Cada vegada s’endinsen més al barri; a més hi ha tot el recorregut que fan
des de l’estació al polígon...
En Jordi Campuzano explica que s’intenta fer un treball transversal per acatar el problema. Comenta que
és un tema social i no es pot tractar només a nivell policial.
La presidenta del Consell afegeix que s’està impulsant el Pla d’Oci Nocturn des de diferents àmbits;
recorda que un 70% de persones usuàries d’oci nocturn són de fora de Mataró i per tant, cal treballar-ho
amb altres poblacions. Creu que cal donar alternatives a aquest oci nocturn.
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que per canviar la mentalitat de la gent, ha de passar
temps; i mentrestant, cal posar més recursos perquè els veïns ho pateixin el mínim possible.
En Diego Fernàndez comenta que posen cents de denuncies a l’any però la gent persisteix. Des de la
Policia, treballen en idees que requereixen recursos importants: intensificar la vigilància amb més policies
i mossos; està previst un projecte de dinamització econòmica del polígon de Pla d’en Boet que inclou
videovigilància (tot el polígon i vies més afectades per l’oci); revisió dels programes educatius de la
policia (orientant-los més al civisme); el pla de mobilitat i xarxa d’autobusos preveu posar un servei de
bus nocturn que comuniqui bé la zona d’oci amb Renfe... Tot això, pensen que contribuirà a minimitzar el
problema.
En Jordi Campuzano recorda que també és molt important que la gent confiï en trucar, que les dades
queden en anonimat... És una cosa que costa molt. Comenta que hi ha zones a Mataró on el botellón està
prohibit i si provoquen molèsties, sancionen.
La presidenta del Consell comenta que per part de Salut Pública es dóna informació sobre el consum
responsable, la diversitat sexual... Es fa sobre el territori i s’actua amb una actitud més educativa que
repressora. Diu que el Pla d’Oci Nocturn ens donarà pistes de què cal fer: posar més llum, restringir
horaris...). Justament demà visitarà el polígon per veure l’urbanisme i poder actuar. A les escoles,
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instituts... es fan xerrades, però només són un 30% dels usuaris. S’ha parlat amb regidors dels
Ajuntaments propers a través del Consell Comarcal perquè prenguin consciència i posin mitjans.
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que els joves ja vénen bevent en el tren. La representant
de l’AE Boet afegeix que es posen multes als joves de fora i no paguen i se’ls hauria d’oferir com a
alternativa fer algun treball social.
La presidenta del Consell explica que un estudi de Salut Pública han detectat que hi ha dos tipus de
clients: els del divendres (més joves i practiquen més el botellón); i els del dissabte (més grandets).
Afegeix que s’estan reunint amb entitats per a elaborar un protocol d’actuació.
El representant del grup municipal CUP-PA comenta que això deu ser un problema força comú a ciutats
grans i cal mirar com ho fan. La presidenta del Consell diu que a cada lloc ho fan diferent; a Sabadell, per
exemple, van acabar tancant i ara la gent que anava allà ve aquí. Comenta que cada ciutat té unes
circumstàncies determinades. Explica que per Les Santes, es va crear un acte alternatiu a la platja amb els
40 principals, per treure gent al Desvetllament Bellugós; ara es troben en què a la platja encara hi ha més
gent, queda molt brut... i ara pensen que l’oferta hagués pogut ser una altra.
En Jordi Campuzano diu que cal reformular l’oci per tal que sigui sà, igualitari, divertit... Hi ha molts
joves que no vénen a beure; cal reestructurar-la zona d’oci i enfocar-la com un lloc atractiu on s’hi estigui
de manera racional.
En Diego Fernàndez conclou el tema dient que quan es posin en pràctica les diferents mesures ho vindran
a explicar al Consell.
La presidenta del Consell aprofita per comentar al servei de Policia que en alguna reunió ha sortit la
petició, per part de l’AV Pla d’en Boet, de què la policia de barri anés a peu o amb bici, i no amb moto,
per ser més propers a la gent. En Jordi Campuzano comenta que poden deixar la moto a un punt i
desplaçar-se a peu però no massa lluny, ja que si hi ha algun requeriment urgent han d’actuar. La
representant de l’AV comenta que és important ja que la percepció que hi ha de la policia és que posa
multes i no tant de proximitat. La representant de l’AE Boet Mataró comenta que el policia de barri no
entra mai ni al pavelló ni al camp de futbol a preguntar com va.

4. Informacions:
Seguiment pressupostos participatius
La secretària del Consell comenta que properament es posarà en marxa la propera edició dels
pressupostos participatius. Es preveu que a finals d’abril s’obri la fase de propostes i hi haurà un mes
aproximadament perquè els Consells, i també els ciutadans, puguin fer les seves aportacions. En funció
del calendari definitiu, mirarem si coincideix amb alguna reunió de Consell per treballar-ho, o en muntem
alguna d’extra o ho fem a través de correu electrònic. En tot cas, ja poden començar a pensar en quines
propostes voldran presentar des del Consell.
Mostra d’Entitats de Mataró
La secretària del Consell recorda que el 2 de juny es farà la Mostra d’Entitats de Mataró. Comenta que ja
s’ha tancat el període d’inscripció però si encara hi ha alguna entitat que si vol apuntar, que ens ho faci
saber el més aviat possible.
Formació Agència
Degut a l’èxit que ha tingut, és molt possible que es facin més sessions sobre Com obtenir el certificat
digital del representant legal de l’entitat. La resta de programació encara no està tancada; així que se
sàpiga se’ls farà saber.
El representant del grup municipal C’s comenta que s’ha passat de fer-ho tot en paper a exigir-ho tot
telemàticament; demana ser més permissius ja que la gent no està preparada; cal que es faci molta
formació en aquests temes.
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Pacte Local per l’Educació
El passat 7 de març, la secretària del Consell comenta que ja va avançar per correu electrònic el Pacte
Local per l’Educació, aprovat l’1 de març. Es tracta d’un recull d’actuacions que concreten les prioritats
educatives establertes en el Debat Educatiu, procés participatiu en el que van participar.
A partir d’aquí, s’ha elaborat el butlletí Mataró, Compromís per l’educació. Aportacions, memòria i
declaració del procés participatiu. Es deixa a disposició de tothom que el vulgui agafar.

5. Seguiment demandes
La secretària del Consell comenta que el document de Seguiment de demandes que se’ls ha enviat
correspon a les demandes de fa dues sessions ja que a l’última no hi va haver temps per tractar el tema. En
tot cas demana si hi ha alguna consulta; sinó, passem al punt següent.

6. Sobrevinguts
La secretària del Consell comenta dos punts com a sobrevinguts:
Per una banda, informa de què el proper dissabte 14/04 a les 15.00 h es celebrarà la urbanització de la
plaça de la Ronda de Leopoldo O’Donnell. Comenta que encara no té nom, i potser tarda una mica ja que
s’ha de reunir la comissió del nomenclàtor, passar pel Ple... Tot seguit, explica el programa previst.
Per l’altra, explica que fa uns dies es van reunir les entitats implicades per parlar sobre el projecte de la
zona esportiva Boet, el Clos Arqueològic i la Pollancreda; es va fer una pluja d’idees de com els agradaria
que fos la zona i ara es portarà a valoració tècnica per veure si és viable.

7. Precs i preguntes
El representant del grup municipal CUP-PA comenta, respecte els pressupostos participatius, que no està
d’acord en com es fan les coses. Abans que el procés, el què caldria és fer pedagogia per part de
l’Ajuntament explicant a la gent què és un pressupost municipal, de quines partides està format, explicar
en què es destinen els diners, els deutes que hi ha, definir termes com inversió,....
Que el ciutadà pugui participar en els pressupostos no vol dir penjar un aplicatiu al Web i votar... la gent
no ho sap interpretar; abans cal molta pedagogia.
Tothom mostra està molt d’acord en aquesta percepció i s’acorda traslladar la proposta al servei de
Participació.
El representant del grup municipal CUP-PA exposa un altre problema de ciutat: l’empadronament de les
persones immigrants. Demana als Consells i associacions veïnals implicar-se en el tema.
Explica que hi ha una reivindicació a nivell de Catalunya sobre l’empadronament ja que hi ha pobles que
no empadronen tots els ciutadans i, segons la Llei d’Estrangeria, totes les persones que viuen en una ciutat
tenen el dret i l’obligació d’empadronar-se.
Comenta que actualment es donen tres casos d’empadronament: els propietaris o llogaters del pis; els que
no tenen documentació però tenen l’autorització dels primers; i els que no són cap dels casos anteriors i
els deixen empadronar però millor que no se sàpiga.
Comenta que la sobreocupació no impedeix l’empadronament i proposa que les persones que viuen en un
pis (del tercer cas), previ informe de serveis socials i havent comprovat que són ciutadans de Mataró, se’ls
podria fer un empadronament fictici (donar el domicili d’un Centre Cívic, de serveis socials...) per tal que
es puguin beneficiar de la targeta sanitària, l’escolarització dels fills...
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Demana que, a nivells d’associacions de barri, es vagi insistint en la necessitat de què tothom estigui
empadronat. La representant de l’AV Pla d’en Boet parlarà amb l’entitat Arrissalah. Per altra banda,
s’afegeix a la petició de buscar una fórmula per tal que les persones puguin estar empadronades i proposa
que vingui algú del servei d’empadronament a explicar com funciona el tema.
La presidenta del Consell veu bé que vingui algú d’Empadronament a explicar el tema ja que costa creure
que l’Ajuntament estigui en contra d’una llei bàsica i cal escoltar la versió de totes les parts. S’acorda
passar la demanda al servei corresponent.
Per últim, la representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que falta posar sorra als passatges dels Comtes
Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim i Jaume II el Just. També caldria podar els arbres d’aquests
passatges. Passarem nota al servei corresponent.

Acords i compromisos
- La secretària del Consell es posarà en contacte amb el nou educador de medi obert i el convidarà a
visitar les entitats veïnals.
- Fer arribar al Servei de Participació la proposta de, abans d’obrir el procés dels pressupostos
participatius, fer pedagogia per part de l’Ajuntament i explicar a la gent què és un pressupost
municipal, de quines partides està format, explicar en què es destinen els diners, els deutes que hi ha,
definir termes com inversió,....
- Demanar al Servei d’Empadronament que vinguin a la propera sessió del consell per explicar com
funciona l’empadronament a Mataró, en els casos d’immigrants.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió anterior (27/02/2018)

-

Seguiment demandes Consells anteriors

-

Programació 3r trimestre Xarxa d’Espais Joves

-

Mataró, compromís per l’educació. Aportacions, memòria i declaració del procés participatiu

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.45 h

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Marisa Merchan Cienfuegos

Coral Mas Badia

Mataró, 10 d’abril de 2018
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