ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR
Caràcter: Extraordinària
Data: 4 de febrer de 2019
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala d’actes 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 del Centro Cultural Rocafonda

Vocal

Representant de l’Associació cultural Llibre Viu

Vocal

Ciutadà R.F.

Vocal

Ciutadà J.B.

Vocal

Representant del Grup Municipal ERC

Vocal

Representant del Grup Municipal Cs

Vocal

Representant del Grup Municipal CUP

Vocal

Representant del Grup Municipal VOLEMataró

Vocal

També hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Coordinador/a de programes de convivència

Convidat

Cap d’ Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Convidada

Sotsinspector/a Policia Local

Convidat

Director seguretat pública

Convidat

Cap Servei de la Policia Local

Convidat
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S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Elisenda Solé

Secretària

No assisteixen:
Representant de l’Associació de Veïns de les Santes-Escorxador

Vocal

Representant de l’Associació de Veïns El Palau

Vocal

Representant de al Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda

Vocal

Representant de la Unió de Botiguers de Mataró

Vocal

Representant del Grup Municipal PPC

Vocal

Ciutadà J. C.

Vocal

També hi assisteixen representants de diferents Grups Municipals i veïns del barri.

L’ordre del dia és:
L’ordre del dia serà el següent:
1. Monogràfic sobre la seguretat ciutadana al barris de Rocafonda i el Palau
2. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió
La sessió s’inicia en primera convocatòria a les 19.05 h.

1. Monogràfic sobre la seguretat ciutadana al barris de Rocafonda i el Palau .
El President del Consell inicia la sessió realitzant un breu resum del repunt d’actes delictius que s’han
produït recentment al territori i de les mesures que l’Ajuntament ha realitzat fins al moment. Explica
que han demanat les dates de delictes tan als Mossos com a la Policia local i que en termes generals,
el problema de l’augment de delictes segons el que mostren les dates oficials, és que han augmentat a
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tot Mataró, i no només en el barri de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, però degut a la vulnerabilitat
continuada i estructural que presenten aquests barris, aquests fets han estat el detonant de l’alarma
social i el sentiment en l’alça de la inseguretat ciutadana.
El President del Consell segueix explicant les mesures que ha fet l’Ajuntament a curt termini per
resoldre el problema, entre les quals han estat: augmentar els reforços de les patrulles de Policia Local
a Rocafonda-Palau i a Cerdanyola, augmentar la il·luminació al parc de Rocafonda (zona que és molt
conflictiva), així com realitzar un estudi per tal de poder posar càmeres de vídeo vigilància a aquest
mateix parc, tot i que aquesta mesura ha de ser aprovada per la Generalitat. També proposen
millorar el servei d’atenció a les víctimes que denuncien aquests delictes ja que s’ha detectat que
moltes no denuncien, o perquè tenen por o perquè creuen que no val la pena.
Explica altres mesures que s’han pres a nivell polític i que queden reflectides en la Declaració
institucional per a una millora de la seguretat ciutadana a Mataró ( document que s’adjunta) .
Segueix explicant que l’Ajuntament està realitzant Consells Territorials Extraordinaris a Rocafonda i
Cerdanyola ) per tal d’abordar la problemàtica, a més d’ un consell sectorial de Seguretat, obert a les
entitats.
Paral·lelament el President del Consell explica que actualment la prioritat és la prevenció de la
seguretat ciutadana i que es realitzarà una reorganització dels efectius policials, tot i que com s’ha
comentat anteriorment, també són necessaris a altres llocs de la ciutat (degut al increment global de
delictes al Maresme), però que es valora com una prioritat la prevenció, informació i proximitat de la
Policia Local al territori.
El President del Consell explica que s’estan prenent mesures enfocades en 3 eixos d’intervenció. Per
un costat, combatre la delinqüència a través de protocols per atendre de forma adequada a les
víctimes, establir ponts de cooperació entre Mossos d’Esquadra i Policia Local etc... Un altre eix és el
recolzament a la víctima tant pel que fa a la denuncia com durant tot el procés Policial i segueix
explicant que es vol implementar el model de recolzament a les víctimes afectades per l’ocupació de
les seves propietats, ja que és un model que ha sigut molt eficaç i que es preveu generalitzar-lo en
altres àmbits. I l’últim eix, enfocat a la prevenció dels actes delictius ( a través de mesures que
permetin millorar l’aplicació de infraccions a certs locals, més presència policial al barri, augment de
càmeres de vídeo vigilància etc...).
El President del Consell acaba exposant que tot i que les mesures que ha explicat fins al moment són
mesures a curt termini i immediates, els problemes estructurals que presenta el barri de Rocafonda
són problemes que necessiten intervencions a mig i llarg termini i molt específiques, que s’estan
abordant o s’han d’abordar a través del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador
com anteriorment amb la llei de barris.
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TORN DE INTERVENCIONS:
Primer s’ exposa tots el problemes que afecten des de fa temps al barri de Rocafonda. Es diu que el
barri és el punt de referència per comprar droga no només de tot Mataró sinó del Maresme. També
s’expressa la preocupació pels robatoris constants als locals comercials, així com es pregunta perquè la
Policia no intervé en certs locals nocturns que ja s’ha sap que es fan activitats “sospitoses”. Es mostra
la preocupació pels últims robatoris amb violència així com per la presència d’armes de foc al barri. Es
comenta que el dia 18 de gener l’Associació de veïns de Rocafonda va fer un comunicat a l’Ajuntament
i encara no han rebut resposta.
En segon lloc s’exposa que el que està passant avui en dia al barri de Rocafonda ja era previsible des
de fa més de 3 anys i que les mesures que ha pres l’Ajuntament no han estat suficients ja que és
necessària una intervenció en profunditat i a llarg termini. S’ argumenta que no es pot parlar d’una
dinàmica de delinqüents puntuals i desorganitzada, sinó que existeixen grups que exploten i utilitzen
a persones que tenen necessitats bàsiques per tal de que aquestes cometin diversos actes delictius i
enriquir-se a través d’aquestes. També s’expressa la seva preocupació per la presència d’armes de foc
al barri i remarca que Mataró s’està convertint en el centre de compra de droga del Maresme i que
aquests dos fets són indicadors d’una estructura delinqüent més organitzada i per tant que ens
trobem davant d’un problema més complexa. També s’argumenta aquest fet a través de l’organització
patent en l’ocupació de piso. S’opina que per l’abordatge d’aquesta delinqüència organitzada es
necessària una Policia especialitzada i formada en aquest sentit. El President del Consell comenta que
com expert no comparteix aquest diagnosis i que considera que el problema de Rocafonda és
l’existència de delinqüents puntuals encara que s’ha de treballar de forma profunda a mig i llarg
termini. El President del Consell recorda que és important tenir present tota la feina feta amb
anterioritat per l’administració al barri de Rocafonda, com el treball amb les diferents entitats o el Pla
de Barris.
Seguidament la tercera intervenció exposa que la delinqüència i inseguretat que s’està vivint al barri
és la punta de d’Iceberg de problemes més profunds que afecten a aquest territori i que potser no són
tan visibles a simple vista. Argumenta que un d’aquests problemes estructurals pot ser que Rocafonda
no s’està consolidant com un barri estable amb cohesió social sinó que és un lloc de pas, en bona part
provocat pel fet que les edificacions del barri no tenen els elements necessaris perquè les persones si
sentin a gust i decideixin quedar-se (un exemple que visualitza aquest fet és que la majoria d’edificis
no tenen ascensors, i per tant no són habitables de forma estable per certs col·lectius com poden ser
les persones grans, o les dones embarassades etc...). Es considera que una forma de millorar la
situació del territori seria posant-hi elements de ciutat, fet que implicaria que la ciutadania de Mataró
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s’hi hagués de desplaçar alhora que es milloraria la cohesió social i la imatge d’aquest. També es
considera que són necessaris més mediadors socials, ja que aquests poden conèixer en molta més
profunditat els punts claus i les necessitats d’intervenció dels ciutadans de la zona. Es remarca la
necessitat de resoldre aquests problemes intrínsecs del barri, perquè si no es prenen mesures tard o
d’hora acaben generant diferents tipus de problemàtiques socials i comunitàries.
La següent intervenció es per expressar el seu descontent amb totes les mesures d’intervenció que
s’han nombrat fins al moment, ja que des de la seva perspectiva, només es parla de mesures
repressives però que en cap moment ha escoltat la paraula pedagogia. Exposa que justament ella
creu que Rocafonda no necessita repressió sinó humanitat, i per tant intervencions de caire
psicoeducatiu. Explica, fent referència a la llei de barris del 2008, que s’havien pres bones mesures i
que havien sigut efectives, com la mesura de incloure dos educadors de barri, però que aquesta
mesura no va tenir una continuïtat en el temps. També s’ argumenta que existien altres projectes que
haguessin pogut ser molt positius pel barri en general, com l’escola de música, que no s’han portat a
terme.
En una altra intervenció s’ argumenta que tot i que la delinqüència a Rocafonda ja té un llarg
recorregut, es creu els fets que s’estan vivint actualment és degut a una lluita de bandes. Explica que
tot i la existència de delinqüents al barri de llarga durada, aquests tenien un cert monopoli del barri, i
per tant hi havia un “cert equilibri”, però que actualment considera que hi ha una certa lluita “entre
grups territorials delinqüents”.
La representant del Grup Municipal VOLEMataró exposa que un dels últims fets delictius al barri van ser

produïts per un noi que havia crescut en aquest i per tant és una fallada del sistema i no tant (com
s’havia argumentat anteriorment) que només delinqueixin persones puntuals que estan al barri de
“pas” però que no en són originaris. Demana que hi hagi una continuïtat d’aquestes reunions per
abordar aquesta problemàtica de forma comunitària, perquè fa falta una intervenció unida, i explica
que des de l’Ajuntament sí que s’han pres mesures pedagògiques. També exposa la necessitat de
disposar de recursos per poder fer plans integrals, i la necessitat que serveis socials s’impliquin en les
mesures i solucions.
El Representant del Grup Municipal Cs opina que els ciutadans no tenen interès en arreglar el món, fent
referència a totes les propostes de intervenció que s’havien fet fins aleshores, sinó que el que volen
els ciutadans són fets concrets i per tant que si algú delinqueix el que volen es saber què es farà amb
els delinqüents i no si hi ha educadors socials al barri. També considera important preguntar-se
perquè totes aquestes persones que delinqueixen s’estan instaurant en aquest barri. Segueix fent
referència a un altre tema rellevant que preocupa al barri com l’ocupació de pisos, i diu que el que
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s’hauria de fer, és que quan algú ocupi un pis expulsar-lo en menys de 24 hores i que encara que sigui
“alegal”, que sigui l’ocupa el que hagi de denunciar.
La representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí exposa el seu disgust amb

l’Ajuntament, ja que segons ella, després dels últims fets succeïts al barri es va enviar un comunicat
que no ha tingut cap resposta. Demana al President del Consell una resposta, de forma concreta,
temporalitzada i a través d’un programa de tot allò que es va demanar al comunicat. També fa una
crítica a la intervenció policial realitzada fins al moment, segons ella quan han passat coses “de poca
importància” que afectaven alguns adolescents, la policia argumentava que no intervenien degut a la
insignificança dels fets. Però ara que estan passant coses de rellevància, sembla que la Policia tampoc
estigui preparada per fer-hi res.
Per ella, degut a l’ urgència i la magnitud dels últims fets al barri, és necessari prendre tant mesures
psicopedagògiques com policials i incrementar la presència policial al barri, mentre paral·lelament es
van instaurant mesures més psicopedagògiques i socioeducatives. Però que en aquest moment i degut
a la gravetat de la situació, són necessàries ambdós. També insta a la Policia a treballar amb la gent
del barri, ja que segons ella, aquesta la coneix molt més profundament i sap quines dinàmiques si
estableixen.
En una nova intervenció s’ exposa que amb anterioritat s’havia pres una mesura dissuasòria que havia
sigut eficaç i que consistia en una patrulla mòbil de la Policia Local en el barri, però que actualment ja
no hi és, o el veïnat ja no l’ha veu. Reclama que la instauració d’aquesta iniciativa havia tingut un fort
cost econòmic com perquè no es dugui a terme.
La propera intervenció fa una reflexió de qui pot haver influït en crear aquest ambient al barri, fent
referència indirecta a altres partits i polítics. Exposa que aquest problema, no és emergent, sinó que
va més enllà del 2013, i que insinua que és la conseqüència d’una mala gestió política
La següent persona en prendre la paraula opina que el problema no és l’actuació Policial ja que
considera que són contundents, sinó que el problema són les lleis i la mala educació, que comença a
casa.
El Representant del Grup Municipal Cs afegeix a la intervenció anterior que el tracte dels Mossos
d’Esquadra, quan es va a interposar una denuncia no és gens bona, i que això no afavoreix a que les
persones denunciïn.
Una persona torna a intervenir i proposa que es treballi conjuntament per posar unes bases que
permetin una psicopedagogia preventiva, i que es poden buscar idees d’altres ciutats que han tingut
problemes similars i que finalment els han pogut solucionar. També expressa que a la reunió que es
va celebrar el divendres passat iniciada per l’Associació de veïns de Rocafonda van venir representants
de tot el veïnatge, i per primera vegada hi va haver una representació considerable d’altres
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comunitats no originaries, i que li agradaria que els periodistes també fessin ressò d’aquest teixit
humà connectat i que no només enfoquin les noticies i l’atenció, quan hi ha problemes i conflictes. Per
a ell, hi ha dos aspectes claus per abordar la problemàtica del barri, una és un urbanisme preventiu i
l’altre una psicopedagogia també preventiva.
La representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí torna a prendre la paraula, i

posa èmfasis en que la problemàtica de Rocafonda no és limita a aquest territori sinó que és un
problema de tot Mataró i que afecta tota la ciutat, tant directa com indirectament. Finalitza insistint,
en que demana a l’Ajuntament una resposta concreta, temporalitzada i per programes, al comunicat
nombrat anteriorment.
La representant del Grup Municipal VOLEMataró apunta que ha trobat a faltar la presència dels Mossos
d’Esquadra per què donin explicacions del que estan fent per resoldre tots aquests problemes.
Finalment el President del Consell pren de nou la paraula per dir que la gran majoria de persones
presents a la sala comparteixen el diagnòstic del què passa al territori i dels problemes estructurals de
Rocafonda, motiu pel qual l’Ajuntament també ha fet propostes d’intervenció en profunditat, tals com
la Llei de Barris. Segueix explicant, que tot i que el finançament d’aquesta intervenció va finalitzar el
2017, l’Ajuntament, tenint present tot lo exposat amb anterioritat, ha decidit continuar el programa a
través del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador, finançant-lo amb la seva
totalitat i sense l’ajuda de la Generalitat. També fa èmfasis en totes les mesures preses fins al
moment, com els serveis de mediació específics pel barri o l’augment de la presencia policial en
aquest. El President del Consell remarca que tenen Rocafonda molt present, que potser la intervenció
que s’està fent és insuficient, però que també disposen d’uns recursos limitats, i que seria de gran
ajuda rebre col·laboració de la Generalitat.
El President del Consell també recalca que la Policia local està fent una bona tasca, ja que tot i la
manca de recursos, han pogut detenir alguns d’aquests delinqüents. També expressa, que moltes
vegades la Policia, igual que els veïns de la zona, coneixen a quins locals hi ha certes activitats
delictives però que ells no poden actuar sense la intervenció d’un jutge, de tal manera que la
intervenció policial moltes vegades es veu limitada. Respecte l’ urbanisme preventiu, també remarca
que actualment s’estan comprant pisos per augmentar “l’habitatge social” a l’hora que també
participen en la restauració i millora de les condicions d’algunes estructures i edificis.
El President del Consell respon a la representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat
Jardí dient-li que respondrà la seva petició, però que considera que els punts d’exigència que s’ hi

exposen qüestionen les intervencions que actualment s’estan fent i s’han fet des de l’Ajuntament.
Remarca que sí que hi ha un gran volum de gestió i intervenció darrera tal i com ha explicat
anteriorment.
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El representant del Grup Municipal ERC intervé per concloure el Consell extraordinari, demanant al
President del Consell la continuïtat d’aquestes reunions, amb un pròxim consell extraordinari, al qual
el President respon que si.

ACORDS
-

S’ acorda donar compte al Consell territorial de les informacions relatives al seguiment de la
situació i sobre les mesures que s’adoptin sobre la problemàtica de seguretat.

-

S’acorda respondre el comunicat que l’Associació de veïns de Rocafonda va enviar a l’Ajuntament
el 18 de gener sobre la problemàtica que està succeint al barri.

La sessió finalitza a les 21.15 minuts

President Consell Territorial

Juan Carlos Jerez Antequera

Tècnica de l’Agència de Suport
i Serveis a les Entitats

Laia LLinas

Mataró, 4 de febrer de 2019
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