CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS de

Número sessió: 30
Caràcter: Ordinari
Data: 13 de novembre de 2018
Hora: 19.00 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
Grup Municipal C’s
Grup Municipal PPC
Grup Municipal PxC
Araceli Calvillo
Pepa Llobet
Joan Fargas
Mireia Ràfols
Montse Balaguer
Marisa Merchán Cienfuegos
Coral Mas

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Responsable Espai Jove Pla d’en Boet
Cap de secció programes educatius
Director Escola Municipal de Música
Cap d’Àrea desenv. Econòmic i Territori
Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania
Presidenta
Secretària

S’excusen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Grup Municipal CUP-PA
APR (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Assoc. de veïns de Torre Llauder
Unió de Botiguers de Mataró
Unió Intercomarcal Vallès Oriental – Maresme
Grup Municipal CIU
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal PSC-CP
EAP (ciutadà/na a títol individual)
JAOO (ciutadà/na a títol individual)
JJPB (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vicepresidenta
Vocal
Vocal
Vocal

Servei de Projectes Transversals i Participació - Ajuntament de Mataró
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
2. Noves incorporacions al CT
3. Programació primer trimestre Espai Jove
4. Trasllat Escola Municipal de Música de Mataró
5. Emmagatzematge de productes perillosos a la zona logística de DHL de Mataró
6. Campanya No és no: Projecte d’actuació davant agressions sexistes i sexuals als espais d’oci de Mataró
7. Actuacions a la plaça de l’Assemblea de Catalunya (xemeneia Tíntex)
8. Pressupostos participatius 2019
9. Seguiment demandes Consells anteriors
10. Sobrevinguts
11. Precs i preguntes
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
S’aprova l’acta del passat 5 de juny per unanimitat.
2. Noves incorporacions al CT
La presidenta del Consell informa d’una nova entitat que s’incorpora al Consell, malgrat a la sessió d’avui
no hagi assistit. Es tracta de LMB que vindrà en representació de l’entitat Unió Intercomarcal Vallès
Oriental – Maresme (CCOO).
3. Programació primer trimestre Espai Jove
La presidenta del Consell presenta a l’Araceli Calvillo, que ja ha vingut diverses vegades a presentar la
programació dels Espais Joves.
L’Araceli fa una primera introducció dels 4 espais joves existents a la ciutat i tot seguit es centra en el de
Pla d’en Boet. Explica que és un servei gratuït, adreçat a joves d’entre 12 i 25 anys i que fan tot un seguit
d’activitats sòcio educatives. Comenta que han plantejat un projecte anual format per tres projectes, a
banda d’altres activitats que fan conjuntament amb la resta d’espais joves.
Es tracta del projecte Proposa’t, que inclou activitats com concurs de xefs, cinema, sortides mensuals i
altres iniciatives juvenils; el projecte Mosaic, que treballa una vesant més intercultural, i inclou una
exposició i un tastet de llengües maternes, taller culinari, taller de balls llatins...; per últim el projecte
Creant divendres, amb una perspectiva més de gènere, sobretot enfocat a noies; inclou assemblees, tastet
de risoteràpia, taller de pintura creativa amb la conseqüent exposició, taller de body painting, sortida al
CIRD...
La representant de l’AE Boet Mataró pregunta quants joves s’atenen des d’aquest servei. L’Araceli respon
que hi ha 76 joves inscrits, un 70% procedents del barri i pràcticament hi ha un 50% de nois i un 50% de
noies.
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4. Trasllat Escola Municipal de Música de Mataró
La sra. Pepa Llobet, cap de secció de programes educatius, explica que recentment la seu central, les
oficines d’atenció al públic i alguns ensenyaments de l’Escola de Municipal de Música de Mataró s’han
traslladat a les dependències del CC Pla d’en Boet. Comenta que la gestió, la direcció i la docència es porta
a terme a través de l’empresa Musicop.
Tot seguit, presentat al sr. Joan Fargas, director de l’escola. Comenta que aquest any celebren el 10
aniversari de l’escola. És una escola plantejada perquè tothom que vulgui pugui fer música, des de nadons
de 2 mesos fins a gent gran, tant per gaudir com per professionalitzar-se.
Treballen en dos projectes, la gent que s’apunta a alguna de les formacions, o els projectes de comunitat. A
nivell de dades, hi ha 850 alumnes a l’escola de música; 1175 en projectes de comunitat; 40 professors, 2
conserges i 1 administratiu de Musicop; més tècnics de l’Ajuntament, la brigada, conserges....
La secretaria està oberta de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.00 h.
Al CC Pla d’en Boet s’hi fan tres formacions: Golden Gospel i orquestra de Ukeleles (per gent gran) i
Música en família (per nens i nenes de 0-3 anys amb les seves famílies).
Les classes d’instrument es centralitzen a les escoles Anxaneta i Angeleta Ferrer. I les classes de música
per nens de 3 a 7 anys, a les escoles Marta Mata, Antonio Machado, Camí del Mig, Santa Anna, Joan
Corominas i Montserrat Solà.
La representant de l’AV Pla d’en Boet pregunta si les escoles tenen activitat tot l’any i comenta que seria
desitjable que arribés a totes les escoles de Mataró. El sr. Joan Fargas comenta que les escoles orquestrals
funcionen 1 hora per setmana durant tot l’any; a la resta d’escoles s’hi fan els programes trimestrals. La
idea és anar creixent i ampliant el projecte; acaba dient que estaria bé que les escoles que vulguin
poguessin triar el projecte.
La representant de l’AE Boet Mataró comenta que caldria promocionar l’escola de música als barris, ja que
almenys des de Pla d’en Boet, no es coneix massa. La sra. Pepa Llobet comenta que a través del projecte
Música i comunitat es pretén fer arribar la música a gent que potser no arribaria per altres mètodes
tradicionals. El director de l’escola afegeix que hi ha gent que no veu l’escola de música per ells.
El representant de l’AV Peramà-Esmandies pregunta pels preus mínims i màxims. El sr. Joan Fargas
comenta que els preus són molt variables en funció de la quantitat de serveis en què s’apunta la gent. Pot
anar dels 15 € (els cors), 25 € (infantils), 41 € (instruments)... fins a un màxim de 300 € els que fan el curs
especialitzat per entrar a l’ESMUC. Comenta també que hi ha subvencions per els alumnes amb informes
de serveis socials.
Per més informació podeu consultar el Web http://www.emmmataro.cat/
5. Emmagatzematge de productes perillosos a la zona logística de DHL de Mataró
La sra. Mireia Ràfols, cap d’Àrea desenvolupament Econòmic i Territori, inicia l’explicació fent referència
a un accident químic greu que hi va haver a Itàlia el 1975. A partir d’aquí, han sorgit tot un seguit de
directives europees per regular-ho.
En el cas de Mataró, l’empresa BlueSun Procter and Gamble realitza un emmagatzematge de lleixiu en
palets, a la zona logística de l’empresa DHL. És per això que, experts en seguretat han fixat unes mesures
de protecció i limitacions urbanístiques per evitar riscos. Es tracta d’establir unes franges de seguretat de
150 m² que limiten l’activitat. En aquesta zona no s’hi podran ubicar serveis com escoles, instal·lacions
esportives, restaurants i zones d’esbarjo, parcs....
Totes aquestes mesures vénen marcades per la Generalitat. L’Ajuntament, el què fa, és una modificació del
Pla General d’Ordenació del polígon industrial de Pla d’en Boet.
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El representant de l’AV Peramàs-Esmandies pregunta pel perill real que hi ha. La sra. Mireai Ràfols
comenta que no es tracta ni d’explosions, ni incendis.... Diu que si es filtrés lleixiu podria ser contaminant.
Comenta que la Procter té una relació de tots els productes i compta amb una llicència de la Generalitat.
Han donat informació i garanties de què compleixen la normativa per tenir el perill controlat.
6. Campanya No és no: Projecte d’actuació davant agressions sexistes i sexuals als espais d’oci de
Mataró
La sra. Montse Balaguer, cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania, informa del projecte d’actuació davant les
agressions sexistes i sexuals. Explica que aquesta iniciativa ja es va iniciar per les Santes de 2017. Ara, des
del servei d’Igualtat i Ciutadania, es volen reforçar les accions en l’àmbit de l’espai públic a aquelles
activitats que es duen a terme durant la resta de l’any, i es vol fer extensible l’acció a la zona dels polígons.
Comenta que l’objectiu és sensibilitzar sobre què és una agressió, com identificar-la i quins recursos es
tenen davant d’aquesta. Hi ha tot un protocol d’actuació perquè els professionals sàpiguen com actuar
davant una situació de violència per raó de gènere.
Continua explicant que aquest 2018 s’han instal·lat un punt lila a la zona d’oci Boet durant la castanyada i
també es farà per les festes de Nadal. La idea és que pugui ser més estable. Es treballa amb empresaris del
polígon perquè en siguin sensibles. També es reforcen les accions de formació a escoles, famílies i
professionals.
La presidenta del Consell diu que el dia 22 de novembre es presentarà el protocol, que es vol estendre a
qualsevol festa de Mataró (Cap d’Any, Carnestoltes....). Hi ha la voluntat política i tècnica de treballar amb
els empresaris d’oci nocturn i empreses de lleure perquè en siguin responsables i facin retorn a la ciutat
d’allò que fan. Comenta que els usuaris d’oci nocturn són majoritàriament de fora de la ciutat i això en
dificulta la intervenció.
La representant de l’AE Boet Mataró felicita els cursos que s’han fet d’autodefensa per dones. La
presidenta del Consell explica que s’han ofertat gratuïtament al Centre Cívic Cabot i Barba, tenen una
durada de dos mesos i el primer trimestre de 2019 es tornaran a fer.
La representant de l’AE Boet Mataró també demana fer extensius aquests punts a les entitats esportives i
de lleure que mouen joves, com els clubs esportius. La presidenta del Consell diu que també s’hi ha de fer
campanyes però que estadísticament no els arriba que hi hagi violència. A més, el Consell Esportiu del
Maresme i molts clubs ja tenen projectes al respecte.
El representant de l’AV Peramàs-Esmandies diu que la policia hauria d’estar molt ben informada d’aquest
tema. La presidenta del Consell diu que la policia local també s’està formant molt intensament en aquests
temes i han format part d’aquest protocol, juntament amb els Mossos, l’Hospital, salut Pública Serveis
Socials, Associacions de Dones....
La representant de l’AV Pla d’en Boet demana fer un esforç perquè aquest punt hi sigui cada cap de
setmana, que es tingui en compte la il·luminació de la zona i demana quines accions fa l’Ajuntament per
evitar la prostitució. La presidenta del Consell explica que es fan intervencions a nivell de Salut Pública
(no d’Igualtat) i que el consistori ha tingut un posicionament molt clar en contra.
7. Actuacions a la plaça de l’Assemblea de Catalunya (xemeneia Tíntex)
La presidenta del Consell informa de les actuacions que s’han fet a la plaça de l’Assemblea de Catalunya
arran de la caiguda d’un llamp el passat 7 de setembre.
Comenta que s’han fet diverses visites amb els veïns i s’han pres mesures com protegir la part alta de la
xemeneia amb una xarxa i tancar la zona per impedir l’accés a la gent. Explica que actualment no hi ha
perill de caiguda i que s’està treballant per a fer-ne la rehabilitació el més aviat possible.
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També està previst fer una sèrie d’actuacions a la plaça. A la reunió del passat 17 d’octubre, des d’Espais
Públics ens feien una seguit de propostes pactades amb un grup de veïns que es van trobar per analitzar les
mancances de la plaça. A la mateixa reunió es va decidir no tirar-les endavant per poder valorar altres
aportacions, de manera que es va emplaçar a la gent a una nova reunió per parlar-ne.
La representant de l’AV Pla d’en Boet insisteix en tenir en compte l’opinió dels veïns i canalitzar-les a
través de l’AV. També demana agilitzar els treballs de la xemeneia.

8. Pressupostos participatius 2019
La sra. Marisa Merchan comenta que en el moment de fer l’ordre del dia es preveia tenir els resultats de les
propostes guanyadores i poder-ne informar. Donat que encara no se’n sap res, s’anul·la el punt i ja
s’informarà més endavant per correu.

9. Seguiment demandes Consells anteriors
La secretària del Consell comenta que ja se’ls va avançar el document per correu i que hi ha temes molt
antics. Fa una lectura ràpida dels temes i demana si cal algun aclariment.
10. Sobrevinguts
La presidenta del Consell informa de dos temes:
- Pas de vianants del carrer de Ferrer i Guàrdia
En una visita de l’AV Pla d’en Boet amb l’alcalde va sortir la demanda de fer un pas de vianants al carrer
de Ferrer i Guàrdia a l’alçada del Passatge d’Alfons IV el Magnànim. Des de Mobilitat es va veure viable
i ja s’està tirant endavant. Al mateix temps, un veí del barri plantejava fer un altre pas de vianants al
carrer de Ferrer i Guàrdia amb Passatge Jaume II el Just. És un camí de molt de pas pels escolars però
està molt a prop del primer i comportaria perdre unes tres places d’aparcament. Es demana als membres
del Consell que valorin la proposta i decideixin la millor opció. Es vota i, per unanimitat, surt de moment,
no fer aquest segon pas.
- Projecte Pollancreda
La presidenta del Consell comenta que properament es tallaran els arbres de la Pollancreda i que hi ha tot
un projecte que s’està treballant per poder arranjar el Parc. Afegeix que hi ha un grup de treball que fa
seguiment d’aquest tema i que ja s’anirà informant periòdicament.

11. Precs i preguntes
El representant del grup municipal de C’s destaca la qualitat i interès de les reunions del Consell . Es
tracten informacions del barri, hi ha transparència....
La representant de l’AE Boet Mataró recorda que en el pavelló s’ha fet una rampa per persones amb
mobilitat reduïda. Afegeix que aquesta actuació no té sentit si no es reserven un parell de places
d’aparcaments per minusvàlids prop de l’entrada del pavelló. Demanarem al servei corresponent que ho
valori.
El representant de l’AV Peramàs Esmandies informa que a la parada de bus de l’Hospital, el mapa de
recorreguts de busos està a dalt de tot i amb una franja al mig, de manera que la gent no veu res (adjunta
foto). Demana si es pot posar en un lloc més visible i si es pot repassar que això passi a totes les parades.
La representant de l’AB Pla d’en Boet demana tornar a portar el tema del Botellon al Consell ja que hi ha
molta incomoditat amb els veïns, sobretot de la zona de Lluís Companys.
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Acords i compromisos
-

Els membres del Consell acorden no tirar endavant el pas de vianants del carrer de Ferrer i Guàrdia a
l’alçada del passatge Jaume II El Just
Es demana reservar un parell de places d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda a prop del
poliesportiu Eusebi Millan
Es demana si el mapa de recorreguts de bus que hi ha a la parada de bus de l’Hospital es pot posar en
un lloc més visible i revisar que això passi a totes les parades
Portar el tema del Botellón al Consell

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió anterior (05/06/2018)

-

Programació 1r trimestre Xarxa d’espais Joves

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.10 h

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Marisa Merchan Cienfuegos

Coral Mas Badia

Mataró, 13 de novembre de 2018
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