ACTA CONSELL TERRITORIAL DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA
Número sessió: 12
Caràcter: ordinari
Data: 23 d’octubre de 2018
Hora: 19 h
Lloc: C/ Galícia, 56 –Seu de l’AV La LlàntiaHi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

AAVV de Via Europa (1)

Vocal

AAVV La Llàntia (2)

Vocal

Grup Municipal C’s

Vocal

Grup Municipal ERC

Vocal

Grup Municipal VoleMataró

Vocal

M. O. L (ciutadana a títol individual)

Vocal

Grup Municipal CUP

Vocal

Grup Municipal PPC

Vocal

I.V. P (ciutadana a títol individual)
Elizabet Ruiz

Presidenta

Cristina Iglesias

Secretària accidental

Excusen la seva assistència:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Grup Municipal PxC

Vocal

No assisteixen
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Diables de La Llàntia

Vocal

Grup Municipal CiU

Vocal

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Informació procés de Pressupostos Participatius 2019
Seguiment dels acords o peticions anteriors
Sobrevinguts
Precs i preguntes

1

Desenvolupament de la sessió
Primer de tot la Presidenta, Elizabet Ruiz, es presenta i convida a tots els membres del Consell
Territorial a presentar-se. Es realitza una roda de presentacions dels assistents.
Es fa lliurament als membres del Consell de la programació de l’Espai Jove de la Llàntia.
Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Queda aprovada l’acta del dia 31 de maig del 2018 per unanimitat.
Punt 2. Informació procés de Pressupostos Participatius 2019
La Presidenta explica que de les propostes finalistes que han passat a la fase de votació popular,
no n’hi ha cap del Consell de Via Europa – La Llàntia. No obstant, hi ha propostes que inclouen
actuacions als territoris de Via Europa i la Llàntia. Aquestes són: Renovació de jocs d’exterior
dels patis escolars amb propostes de moviment, cooperatives i d’imaginació, com per exemple a
l’Escola de La Llàntia. I Instal·lar parcs urbans de salut a diferents barris de la ciutat i a prop
dels Casals de Gent Gran, com per exemple al Parc de La Llàntia o a Via Europa. Sorgeix el
dubte de quants aparells es composa un parc de salut per a la gent gran. S’acorda que es farà la
consulta.
La Secretària informa que els punts de votació més propers al seus territoris són: El 24 d’octubre
de 16.30 a 20 h a la plaça d’Itàlia. I el 5 de novembre, de 9 a 14 h, també a la plaça d’Itàlia.
Evidentment, es pot votar de manera àgil a través de la plataforma DecidimMataró.cat. Es pot
votar fins al 6 de novembre.
El representant del Grup Municipal d’ERC comenta que una de les propostes finalistes dels
pressupostos participatius són els pisos de lloguer social. Pregunta si l’Ajuntament tindrà
opcions de tanteig i retracte, o aconseguir pisos de subhasta a preus més assequibles.
La presidenta respon que l’Ajuntament està treballant per mobilitzar els pisos buits de bancs.
Així mateix, Elizabet Ruiz explica que la Unió Europea subvencionarà amb 2,5 milions d’euros
un projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró que, amb fórmules experimentals i innovadores
basades en l’economia social i cooperativa, busca mobilitzar l’habitatge desocupat per
incrementar l’oferta de lloguer a preu assequible. L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament
s’encarregarà de gestionar-ho. Els propietaris aniran a l’oficina i podran informar que tenen un
pis per llogar, i el posaran a disposició. D’aquesta manera es vol treballar per a l’habitatge social
i assequible, cooperatiu o col·laboratiu. A canvi de la millora del patrimoni i de la seguretat en
els ingressos, es negociarà una retribució que serà alhora justa pel propietari i assegurarà
l’assequibilitat de l’habitatge.
I.V.P comenta que moltes vegades hi ha pisos de lloguer social en comunitats que ja tenen
problemes. D’aquesta manera, s’acaba fent una càrrega del que ja hi ha. També comenta que a
Mataró hi ha famílies que tenen molts pisos i que alguns els tenen buits.
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La representant de l’AV la Llàntia diu que és diferent lloguer a preu assequible que lloguer
social. La presidenta explica que efectivament, el projecte europeu és per promoure el lloguer a
preu assequible.
El representant de Volem Mataró diu que hi ha famílies que no poden pagar ni 400 euros al mes.
Aquest és el problema de la gran estafa dels bancs. Hi ha gent sense diners i sense casa, és una
barbaritat descomunal. D’aquí tots hem d’aprendre.
La representant de l’AV de Via Europa comenta que els municipis haurien de fer alguna cosa per
controlar aquest mercat immobiliari. Elizabet Ruiz respon que això és competència de la
Generalitat. El pressupost de l’Ajuntament de Mataró no es va aprovar i inclouen 1 milió d’euros
en habitatge. És la via que es duu a terme en l’actualitat.
I.V.P. pregunta si està previst que es faci edificació nova. Elizabet Ruiz respon que també ho han
demanat. El representant d’ERC parla dels mòduls prefabricats que es podrien situar en espais
buits. El representant de l’AV La Llàntia diu que aquesta era proposta de Quico Texidó, d’ERC.
Elizabet Ruiz explica que s’havia parlat de fer-se una zona de residència per a la gent gran. El
representant de l’AV La Llàntia explica que el Pemu de La Llàntia va ser molt dur, perquè
comportava haver d’abandonar casa teva. El representant de Volem Mataró apunta que els
canvis provoquen por, però que a vegades són bons. En aquell moment no es veu bé, però
després sí. I.V.P. explica que si es venen bé, s’arriba bé a la gent. Elizabet Ruiz diu que hi ha
projectes que si es venen bé poden triomfar.
El representant d’ERC pregunta pel pla de mobilitat, abans que acabi l’any el veurem? Al
novembre s’hauria de presentar. Un punt que interessa molt a aquest territori és el de les escales
mecàniques. El representant de Volem Mataró aprofita per demanar que al carrer Premià hi
posin una barana per aguantar-se, i pintura anti-relliscades. També comenta que el Pla de
Mobilitat hauria de parlar de les escales mecàniques, que això s’ha promès.
La representant de l’AV La Llàntia demana on pot trobar una explicació dels diferents punts
finalistes dels pressupostos participatius. I saber com es reparteix cada quantia. Se li explica que
a DecidimMataro.cat ho pot trobar tot, amb un petit desglossament de cada proposta i el valor
econòmic que se li atorga. També se li explica que hi ha una Comissió Tècnica de l’Ajuntament
que avalua les propostes i les quantifica en euros. Igualment, realitzarem la consulta a
Participació.
Punt 3. Seguiment dels acords o peticions anteriors
-

Demanar al servei corresponent que arrangin la vorera que hi ha davant de l’Open Cor de
Via Europa.

-

Demanar al servei corresponent que es faci una vorera més rugosa als carrers Santa
Llúcia i Sant Pol per evitar relliscades.

La resposta del Servei de Manteniment és aquesta: Prenem nota de la demanada i planifiquem
per fer-ho quan disposem dels recursos, econòmics o de personal.
Els membres del Consell demanen que els carrers Premià i Masnou també presenten problemes
de relliscades, es demana que s’hi faci alguna pavimentació antilliscant per qüestions de
seguretat.
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Punt 4. Sobrevinguts
No n’hi ha.
Punt 5. Precs i preguntes
-

Es demana també una barana al carrer Masnou perquè la gent s’hi pugui agafar.

-

La representant de l’AV La Llàntia exposa el seu cas. Pateix okupes a sobre de casa seva.
Viu al carrer Teià núm. 5, 2n 2a, ha rebut amenaces. La Policia Local no té discreció, va
trucar a la Policia i la Policia va venir, però va dir als okupes que era ella qui havia
trucat. S’ha hagut de posar una alarma al pis. Té por de sortir al carrer. I reclama que la
Policia Local no se’ls veu mai pel barri. També comenta que al carrer Llevantina, als
blocs verds, també hi ha okupes. Aquesta és una problemàtica que fa uns mesos s’ha
instal·lat al barri de La Llàntia i la ciutadania està molt alarmada. A més, són okupes
violents.
Elizabet Ruiz explica que hi ha la unitat de convivència de la Policia Local que hauria
d’actuar en aquests casos. El representant de l’AV La Llàntia diu que els policies de barri
no els coneixen.
L’AV Via Europa diu que feia temps que no veien els policies de barri, però que a ells sí
que els van anar a veure al local. Passen si els truques, sinó no. Hem estat en Alerta 4 de
terrorisme i això ha fet que no se’ls veiés tant pel barri als agents.
Elizabet Ruiz comenta que abans hi havia més policies de barri, ara hi ha menys plantilla.
La representant de Ciutadans explica que al carrer Sant Pol hi ha hagut atracaments a
plena llum del dia. Hi ha dones que viuen soles i tenen por. Reclama més presència
policial.
El representant de Volem Mataró exposa un llistat de casos d’atracaments, 4 en un mes,
al carrer Toses, carrer La Vinya, a dins de domicilis, amb violència. Aquesta situació els
preocupa molt.
La representant de l’AV La Llàntia explica que quan truquen a la Policia Local aquests
no sempre vénen. Triguen massa i no arriben a temps. Necessitem el suport de la Policia.
A més, explica que desgraciadament, van delatar-la com a denunciant i ara rep amenaces.
Això no ho podien fer.
La representant de l’AV Via Europa explica que hi ha estirades de cadena. També hi va
haver un allunatge en una òptica. Dos romanesos li van entrar al local de l’Associació de
Veïns, són lladres vulgars. Hi ha actualment un focus d’okupes al territori o que vénen de
Barcelona.
El representant de Volem Mataró diu que estem lluitant per fer vivendes socials i que es
converteixen en guetos. La crisi està fent estralls.
Elizabet Ruiz reconeix que hi ha okupes ocupant pisos que haurien de ser per ciutadans
de Mataró.
I.V.P. explica que els okupes estan delinquint. Se’ls hauria de poder desallotjar aplicant
la legalitat. Hi ha un protocol de desocupació. Elizabet Ruiz respon que ara a Mataró
tindrem un jutjat que es dedicarà a això. Els bancs començaran a aplicar aquestes
mesures. Hi haurà desnonament express per habitatges públics. El representant d’ERC
diu que qui millor que l’Ajuntament per lluitar contra aquesta problemàtica. El
representant de Volem Mataró demana que es faci un triatge de les persones a les quals
se’ls dóna un habitatge. La representant de l’AV de La Llàntia diu que els okupes saben
quan està buit i s’hi posen delinqüents.
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Elizabet Ruiz comenta que caldrà calendaritzar les solucions, ens posarem en contacte
amb el regidor Juan Carlos Jerez perquè exposi el tema. El representant de Volem Mataró
demana que es facin més campanyes de civisme. El representant de l’AV de La Llàntia
demana poder conèixer les agents cíviques que hi ha al barri, així com els Policies de
Barri. El representant de l’AV La Llàntia explica que fa temps sí que venien més els
policies de barri.
-

El representant de Volem Mataró diu que hi ha un problema a la Plaça Pedra Gentil entre
els carrer Premià i Sant Pol. Hi ha gossos que fan forats a terra. Es podria preguntar que
es prohibeixi l’entrada dels gossos? Elizabet Ruiz respon que hi ha un correcan
relativament a prop, per tant farem la consulta. Altres membres comenten que al Parc de
la Llàntia està ple de caques dels gossos.
I.V.P. dui que ella té una gossa gran i que va al Parc Central a portar-la. A Mataró un de
cada 5 habitants té gos. S’hauria d’agafar un tros que fos només per gossos, no que fos
també per infants. Elizabet Ruiz reitera que preguntarem si es poden prohibir els gossos.
Als correcans s’hi estan instal·lant codis QR amb l’ordenança de tinença de gossos i
pictogrames on s’explica el que es pot i el que no es pot fer. El representant del PP
demana que consti en acta que el Consell Territorial de Via Europa – La Llàntia demana
que es compleixi l’ordenança d’animals domèstics. El representant d’ERC pregunta si
està funcionant la “patrulla canina” (que vetlla pel compliment de l’ordenança)? El
representant de l’AV La Llàntia diu que a la Muntanya de La Creu hi ha multitud de
gossos solts. Això suposa un perill. Haurien de portar morrió i anar lligats. A les tardes a
partir de els 18 – 19 h hi ha molts gossos deslligats. Hi ha nois joves que tenen un gos
perillós i no compleixen la normativa. El representant del PP diu que al Turó de
Cerdanyola també passa, i a totes hores.

-

El representant de l’AV La Llàntia exposa que hi ha un pis al carrer Blanes 21-23 2n 2a
que té tots els serveis punxats a la comunitat. És un pis ocupat. Al final han hagut de
deixar la porta del carrer del bloc oberta perquè la trencaven cada dos per tres. El cas està
denunciat.

-

El representant de l’AV La Llàntia, sobre les barreres arquitectòniques, exposa que hi ha
pals de llum antics al mig de la vorera, com per exemple, al carrer Nou de la Mercè.
Demana que s’apliqui la normativa i es posin els cables enganxats a la paret.

-

El representant de l’AV La Llàntia diu que al carrer Lloret, entre els carrers Pineda i
Malgrat la vorera és molt estreta. Que s’hi posi un passamans. A més, els cotxes
aparquen a sobre de la vorera. Demana que s’hi posin pilones perquè no aparquin els
cotxes.

-

El representant de Volem Mataró comenta que el pas de vianants davant de l’església de
La Llàntia, just davant de la parada del Bus 2, té molt poca visibilitat. Igualment tenen
poca visibilitat els passos de vianants situats al carrer Irlanda cantonada amb carrer
s’Agaró i carrer Països Baixos cantonada amb Via Europa. Demanen que s’hi millori la
visibilitat.

-

El representant de l’AV La Llàntia pregunta si a la pineda que hi ha entre el carrer Blanes
i el Decathlon que actualment s’utilitza com a pipi-can. S’hi podria fer una zona verda
per a les persones. La representant de l’AV La Llàntia però comenta que es necessiten
espais per gossos. Tot i que ja hi ha un pipi-can nou al carrer Premià.
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-

L’Associació de Veïns de Via Europa pregunta si la línia 5 de Mataro Bus finalment es
tocarà o no. Estan disposats a mobilitzar-se perquè això no passi, tal com ja van fer
constar en la darrera sessió del Consell.
La Presidenta, Elizabet Ruiz, respon que no es modificarà la línia 5 respecte el que hi ha
actualment, es manté invariable. La xarxa de Mataró Bus millorarà de forma positiva,
mai en detriment de les línies existents en l’actualitat. El bus llançadora de la Renfe a
l’Hospital de moment, ara per ara, no es farà.
I.V.P. proposa que es faci un bus per a joves que vagi a la zona d’oci de Pla d’en Boet,
que recollís els joves pels barris per tal de millorar-ne la mobilitat. Com un bus interurbà
que fes aquesta ruta els caps de setmana a la nit. Actualment són els pares voluntaris que
s’organitzen per anar a buscar els fills/es a la zona d’oci nocturn.
El representant de l’AV La Llàntia comenta que el bus té un altre tarannà. Que a la Renfe
tots els joves que venen de festa a Mataró porten molts problemes. Elizabet Ruiz diu que
s’està treballant per millorar el civisme i la convivència al transport públic. El
representant de l’AV La Llàntia comenta que el cas dels agents de Platja d’Aro té molt
d’èxit, van a les zones d’oci nocturn per conscienciar els joves.
El representant de Volem Mataró demana que s’ampliï l’horari de Mataró Bus ja que hi
ha molta gent que treballa fora i quan arriba a l’estació ja no té bus per pujar cap a casa. I
que es lliguessin aquests horaris amb els horaris d’arribada dels trens. Es treballa en la
millora de la freqüència i més parades.

-

Els membres del Consell demanen tenir els horaris de les entitats usuàries dels locals de
la Boixa, ja que sovint fan festes en horari nocturn. A més, a alguns els consta que
lloguen els locals i en teoria no estan autoritzats a fer-ho.

S’acaba la sessió a les 20.45 hores

Acords i compromisos:
1. Preguntar de quants aparells es composa un parc de salut per a la gent gran.
2. Demanar que es posi paviment antilliscant a les voreres dels carrers Premià i Masnou, a
banda de reiterar aquesta necessitat als carrers Santa Llúcia i Sant Pol. I també una
barana al carrer Premià i una altra al carrer Masnou perquè la gent es pugui aguantar.
3. Preguntar a Participació Ciutadana com es quantifiquen econòmicament les propostes
dels Pressupostos Participatius.
4. Es farà una trobada entre el President de l’AV La Llàntia i la Policia Local de barri, i
també una altra trobada amb les agents cíviques.
5. Es traslladarà la problemàtica d’ocupacions a La Llàntia i delinqüència al Servei de
Seguretat, Policia Local.
6. Preguntar si es pot prohibir l’entrada als gossos a la Plaça Pedra Gentil o a alguna plaça o
parc.
7. Demanar que es faci complir l’ordenança de tinença d’animals domèstics. A la Muntanya
de La Creu hi ha molts gossos deslligats i de raça perillosa.
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8. Demanar que es retirin els pals de llum antics que hi ha al mig de les voreres de La
Llàntia, com al carrer Nou de la Mercè.
9. Demanar que no aparquin els cotxes sobre la vorera al carrer Lloret entre els carrers
Pineda i Malgrat i que s’hi posi un passamans.
10. Demanar que es millori la visibilitat dels passos de vianants situats davant de l’església
de La Llàntia, just davant de la parada del Bus 2. I els situats al carrer Irlanda cantonada
amb carrer s’Agaró i carrer Països Baixos cantonada amb Via Europa.
11. Preguntar per la gestió dels locals per a entitats de La Boixa, els horaris de les activitats.

Mataró, 31 d’octubre de 2018

Presidenta

Secretària accidental

Elizabet Ruiz Moreno

Cristina Iglesias Rabascall
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