
ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR 

Caràcter: Ordinari

Data:  13 d’octubre de 2020

Hora: 19 h 

Lloc: Virtual

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 de l’Associació de Veïns El Palau Vocal

Representant de l’Associació de Veïns Les Santes – Escorxador (2) Vocals

Ciutadà a títol individual R. F. Vocal

Representant del Grup Municipal C’s Vocal

Representant del Grup Municipal PSC Vocal

Cristina Iglesias Rabascall Secretària

També assisteixen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell

Maria Àngels Briansó 
Cap d’Àrea de Serveis a la 
Ciutadania

Àngel Remacha
Director d’Ocupació i 
Promoció Econòmica

Laia de Balanzó
Cap de Secció Polítiques 
de Convivència

Ester Lumière
Coordinadora Projecte 
Aporta

Àngels Castillo
Tècnica de l'Agència de 
Suport i Serveis a les 
Entitats

Jordi Merino
Coordinador Oficina de 
Barris

S’excusen: 

Representant del Centro Cultural Rocafonda Vocal

Representant Grup Municipal En Comú Podem Vocal
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Ciutadà a títol individual J. C. Vocal

No assisteixen:

Representant de al Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda Vocal

Ciutadà a títol individual J.B. Vocal

Representant NEM (Unió de Botiguers) Vocal

Representant del Grup Municipal ERC Vocal

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu Vocal

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal

L’ordre del dia és: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 12 de 
desembre de 2019. 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell extraordinari del dia 12 
de juny de 2020. 

3. Presentació projecte Aporta.

4. Pressupostos participatius i taula de reconstrucció social i econòmica de la ciutat. 

5. Valoració estiu Agents per la Convivència. 

6. Sobrevinguts.

7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

La sessió s’inicia a les 19.15 h en segona convocatòria. 

El  president,  Juan  Carlos  Jerez,  dóna  la  benvinguda  i  agraeix  l'assistència  a  tots  els 
membres. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 
12 de desembre de 2019. 

S’aprova per unanimitat.

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell extraordinari del 
dia 12 de juny de 2020. 

S’aprova per unanimitat.

4. Pressupostos participatius i taula de reconstrucció social i econòmica de  la  
ciutat.  (S’acorda avançar aquest punt). Es pot consultar tota la informació al web  
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica 

Juan  Carlos  Jerez  explica  que  els  1,5  milions  d’Euros  dels  pressupostos  participatius 
bianuals,  que enguany iniciava aquest  format,  s’han  destinat  a  la  Reconstrucció  Social  i 
Econòmica. La Covid ha endarrerit  donar compte dels processos participatius anteriors. Al 
juliol, al ple, es va aprovar una modificació de 1,5 milions del pressupost municipal, més l’1,5 
dels  pressupostos  participatius,  tot  sumat  3  milions  d’euros,  que han anat  a  la  Taula de 
Reconstrucció. D’aquests, 1,7 milions són diner corrent (contractació de personal, compres, 
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encàrrec de serveis)  i  la resta per inversió (compres patrimonials o obres). Tot això és al 
marge del que l’Ajuntament destinarà fins a 31 de desembre de 2020, el total arribarà als 10 
milions d’euros. 

Prenen  la  paraula  Àngel  Remacha,  Director  d’Ocupació  i  Promoció  Econòmica, i  Maria 
Àngels Briansó, Cap d’Àrea de Serveis a la Ciutadania.

Àngel  Remacha explica  que  des del  confinament  s’ha implementat  un pla de reactivació 
econòmica, amb l’ajut d’una consultoria, mesures de xoc per parar el cop, bàsicament facilitar 
diner per proveïdors, guies de bones pràctiques, dispositiu de seguiment per les terrasses, 
etc. Tot per contenir la situació. 

Seguidament  es  poden  veure  les  mesures  d’urgència  adreçades  a  reactivar  l’activitat 
econòmica/empresarial.  Tot  es  pot  consultar  a  https://www.mataro.cat/ca/pla-de-
reconstruccio-social-i-economica Hi  ha  semàfors  en  funció  de  l’estat  d’execució  de  cada 
acció,  verd,  taronja,  vermell.  En  total  s’han  destinat  0,5  milions  d’euros  a  les  mesures 
econòmiques. 

Aquí se’n pot veure un recull.

Pren la paraula Maria Àngels Briansó. Des del 14 de març la demanda de Benestar Social ha 
pujat 126%, es va més que doblar. El centre de Suport Alimentari Creu Roja que tenia una 
mitja de 2.065 persones, ha atès 4.475 persones que corresponen a unes 1.600 famílies. El 
servei d’atenció a les persones amb dependència a domicili s’ha vist incrementat amb 233 
persones més que han necessitat atenció. El confinament va obligar a tots els ajuntaments a 
atendre totes les persones sense llar i vam articular de forma ràpida un alberg per antedre-
les. Tot això per efectes de la Covid. 

Les mesures socials estan dividides en diferents subapartats. 

1. Mesures de suport per a mantenir l'habitatge i evitar-ne la pèrdua

2. Increment de l'atenció a les persones grans, fràgils i amb dependència

3. Garantir  la  cobertura  de necessitats  bàsiques d'alimentació  i  subministraments  per 
afavorir el retorn a la nova normalitat.
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4. Servei  de  suport  psicològic  per  atendre  diferents  formes  d'afectació  durant 
l'emergència.

5. Increment de l'atenció en polítiques d'Igualtat i en concret en atenció a situacions de 
violència agreujades pel confinament.

6. Acompanyament  integral  a  infància  i  adolescència.  Reforç  escolar  facilitar  la 
disponibilitat d'espais i eines telemàtiques per reduir les desigualtats generades per 
l'escletxa digital.

7. Reforçar protocols d'informació i  acollida adreçats a la població migrada per tal de 
reduir les situacions d'irregularitat sobrevinguda derivades del context socioeconòmic.

8. Coordinació i enfortiment dels agents de l'assistència primària Social i de Salut a la 
ciutat per liderar els canvis immediats i de futur en els models d'atenció.

9. Crear programes de suport al sector cultural.

10. Enfortir les entitats esportives per tal de potenciar el seu rol en el foment de la cohesió 
social.

En total són 10 mesures que es poden consultar al  web  https://www.mataro.cat/ca/pla-de-
reconstruccio-social-i-economica. Aquí en podem veure un recull a tall d’exemple:
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En total les mesures es van valorar inicialment en 847.000 euros. Han arribat ajudes i fons 
extraordinaris,  i  també  s'ha  fet  una  redistribució  de  fons  interns  i  finalment,  de  juny  a 
desembre es destinaran un total de 310.000 euros. 

Juan Carlos Jerez explica que si queda algun romanent es repescarà alguna altra acció i que 
s'obrirà una partida al 2021 per seguir amb la reconstrucció social i econòmica de la ciutat, 
perquè tots els diners destinats a la Taula tinguin una finalitat concreta. Hem de pensar en les 
necessitats que tindrà Mataró després de la pandèmia. Volem implicar els agents socials i la 
ciutadania en tot aquest procés. Quan sapiguem els diners que ens vénen de l'Estat, obrirem 
la Taula de Reconstrucció a la ciutat, segurament a través dels consells de participació. 

3. Presentació projecte Aporta.

Pren la paraula Ester Lumière, Coord. Del projecte Aporta.

Des del passat 9 d’octubre, 10 Picaportes –veïns i veïnes del mateix barri que assessoren i 
aconsellen el seu veïnat visitant totes i cadascuna de les llars- estan tocant les portes de 500 
habitatges  per  tal  de  donar  consells  i  recursos  per  conscienciar  sobre  com  realitzar  un 
consum d’energia responsable, com adequar les llars al fred i a la calor amb solucions de 
baix cost i com entendre i reduir les factures de subministraments bàsics, fent així als veïns 
protagonistes del seu propi consum. 
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El grup de veïns i veïnes que fan el porta a porta són persones referents i conegudes al barri, 
de  diferents  orígens  i  ètnies  i  representatives  de  la  diversitat  al  barri,  que  han  estat 
contractades per 25 hores mensuals, formades i coordinades per la CONFAVC. S'actuarà en 
els carrers Santiago Rusiñol, Poeta Punsola i Colòmbia.

Els i les “Picaportes” del barri, que són de Magreb, Gàmbia, Senegal i Catalunya, visitaran les 
llars  fins  el  desembre,  per  apropar  els  serveis  al  veïnat  i  diagnosticar  i  prevenir 
problemàtiques específiques sobre la vulnerabilitat energètica, després hi haurà un període 
d’un mes més de treball de les dades i presentació. A part de l’apoderament al veïnat perquè 
siguin coneixedors dels recursos per a reduir les factures de subministraments bàsics i fer un 
consum responsable, les i els Picaportes de Rocafonda també faran acompanyament a les 
persones que ho necessitin a les oficines de les empreses de subministraments bàsic, per tal 
d’ajudar-les en les gestions necessàries. 

L’A-porta de Mataró es desenvolupa gràcies a la CONFAVC, la Federació d’Associacions de 
Veïns de Mataró (FAVM) i l’AV de Rocafonda, L’Esperança, Ciutat Jardí, Valldeix i compta 
amb el suport del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, l’Ajuntament de Mataró i  
l’Obra social “la Caixa”.

En tot moment,  com ja s’està fent a altres barris de Catalunya a on s’està desplegant el  
projecte A-porta, les visites es fan seguint les mesures de seguretat sanitària per la COVID19: 
distància física de seguretat, visera transparent amb pantalla amb mascareta quirúrgica o de 
neoprè homologades i ús de gel hidroalcohòlic. L’entrada als habitatges és molt excepcional 
degut a la situació sanitària actual, i només es fa si el cas ho requereix. Per això, l’atenció 
s’està fent des de la porta dels habitatges mantenint sempre la distància d’un metre i mig com 
a mínim. 

A part de fer el porta a porta, es preveu que els i les Picaportes assessorin el veïnat a zones 
comunes dels edificis a on pugui haver la distància de seguretat necessària; a algunes places 
del barri i al carrer de davant del portal dels edificis, per afavorir la distància necessària per 
atendre la gent amb seguretat. També es remetran les entrevistes als espais municipals per 
poder  fer  l’assessorament.  Una  altra  de  les  possibilitats  serà  informar  el  veïnat  per 
videoconferència (amb cita prèvia).

Actualment,  l’“A-porta,  acompanyant porta a porta” s’està desplegant  als tres barris de la 
Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), al barri de Can Puiggener 
de Sabadell i en breu es reiniciarà a un altre municipi. 

L’aterratge al barri de Mataró és el setè del projecte A-porta a un barri de Catalunya des que 
va començar a Ciutat Meridiana el 2016. Des de llavors, el projecte d’acompanyament porta a 
porta s’ha desplegat a Barcelona, Tarragona, Reus, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell. 

Juan Carlos Jerez explica que l'AV Rocafonda va fer de mitjancera perquè el projecte arribés 
a Mataró.  Des de l'Ajuntament s'està treballant  en l'estalvi  energètic,  tant  en l'enllumenat 
públic,  com assessorant  empresaris  per  poder  ajudar-los.  A l'Espai  Mataró,  que  serà  un 
centre  especialitzat  en  l'atenció  ciutadana,  probablement  hi  haurà  una  oficina  d'estalvi 
energètic. Per tant, l'A-Porta lliga perfectament amb la línia de treball municipal. 

5. Valoració estiu Agents per la Convivència. 

Pren la paraula Laia de Balanzó,  Cap de Secció Polítiques de Convivència.  S'adjunta la 
presentació completa en pdf. 

Per  tal  de  reconduir  les  conductes  disruptives  i  treballar  els  elements  convivencials  s'ha 
articulat el projecte d'Agents de Convivència des de l'estiu. 
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Els agents de convivència han fet una tasca informadora i han derivat els casos als serveis 
corresponents, segons la seva naturalesa. S'ha intentat potenciar l'autonomia de les persones 
en la pròpia gestió del conflicte treballant la corresponsabilitat en el bé comú, com és l'espai 
públic. Els agents han treballat per garantir drets i deures en l'espai públic fent tasques de 
sensibilització i diàlegs apreciatius. En destaquen les incidències pel que fa a soroll a l'espai 
públic, carrers i places del barri, activitats que destorben el descans veïnal, mal ús de l'espai 
públic, entre d'altres. Amb un recurs de la Diputació de Barcelona s'ha aconseguit allargar la 
contractació dels agents fins a finals d'any. 

A Rocafonda s'han realitzat un total de 360 intervencions, i en total a la ciutat de Mataró 779.

Juan Carlos Jerez explica que saben que aquesta no és l'única solució, sinó una d'elles. En 
comptes de ser un projecte concret per alguns emplaçaments concrets, aquest any és un 
projecte a llarg termini i que engloba el conjunt de la ciutat. Ha inclòs les tasques d'informació 
en platges, comerços, terrasses, etc. Aquesta feina no només pertany a la policia, és una 
llavor per anar treballant mica en mica, reforçar les figures d'agents cívics i mediadors, també 
el nou contracte de la brossa inclourà tasques d'informació al carrer. 

El representant de Ciutadans intervé per dir que en l'àmbit del comerç i l'hostaleria, els agents 
de convivència haurien de tenir especial sensibilitat, sobretot a l'hora de comunicar. No es pot 
dir als restauradors que no poden tenir tovallons sobre les taules, ja que es pot recomanar 
però no obligar. No se'ls pot amenaçar amb multar-los. És una qüestió de poca empatia. Es 
pren nota de la demanda i es parlarà amb els coordinadors dels equips perquè millorin en 
comunicació positiva. 

6. Sobrevinguts.

Juan Carlos Jerez introdueix com estan els treballs del Pla Integral de Rocafonda, El Palau, 
Escorxador. Jordi Merino respon que a finals del 2019 es va començar amb molta energia, al  
gener es va preparar una proposta d'acció pel 2020. Malauradament la trobada prevista pel 
març no es va poder celebrar. El context de la Covid ha sigut un aturador, el Pla Integral està 
en una situació de debat i  s'està parlant amb els diferents serveis de les accions que es 
poden mantenir o recuperar donada la situació de pandèmia. Juan Carlos Jerez explica que 
es continua treballant i així com es pugui es programarà una trobada amb les entitats per 
debatre  les  línies  de  treball.  Conclou  que  es  Pla  Integral  es  posarà  en  la  línia  de  la 
modificació del Pla de Mandat i el Pla d'Inversions, en la nova realitat.

Sobre el mòdul de la pista del Palau, Juan Carlos Jerez explica que a final d'any està previst 
que s'acabin les obres. Més endavant explicarem quan s'obriran aquests espais a disposició 
de  la  ciutadania  i  entitats,  tenint  el  compte  que  és  un  mòdul  annex  al  Centre  Cívic  de 
Rocafonda.
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Cristina Iglesias explica que al barri de Rocafonda es construirà un Parc d'Economia Circular. 
A principis del 2021 començaran les obres tal com està previst. Des de l'Ajuntament, amb els 
responsables de l'obra, que és el Consorci per al Tractament de Residus, es faran accions de 
comunicació i difusió adreçades a la ciutadania. Es programarà una sessió informativa i com 
a membres del consell rebran la informació pertinent.

7. Precs i preguntes.

R.F. Exposa que al CAP de Rocafonda hi ha una situació molt crítica, els veïns estan molt  
molestos, ja que l'atenció és molt dolenta. Explica que el primer triatge es fa al carrer i que no 
hi ha intimitat per explicar el que li passa al pacient. S'han viscut situacions de racisme que 
són  preocupants.  Juan  Carlos  Jerez  explica  que  prenem  nota  i  que  ho  traslladarà  a  la 
regidora de Salut. R. F. explica que el dia 19 comença la vacunació de la grip al Centre Cívic i 
que la ciutadania no sap què ha de fer, ni on, ni quan. Caldria posar remei al desgavell i 
explicar a la gent què han de fer si es volen posar la vacuna. Jordi Merino ratifica el que 
exposa R. F. dient que a l'Oficina de Barris també reben queixes sobre l'atenció al CAP. No 
atenen per telèfon i al carrer es viuen situacions tenses i de racisme. No estem criticant el 
personal del CAP sinó la problemàtica de la situació ocasionada per la Covid.

El representant de Ciutadans exposa que la bretxa digital és molt gran, les gestions s'han de 
fer  per  ordinador i  molta gent no en sap.  Demana que s'estableixin punts digitals  on les 
persones grans que no en saben, puguin fer gestions ordinàries, com demanar cita al metge. 
Hi ha gent abandonada per anar a treure diners al caixer, per exemple, o que no saben fer 
una compra online. Es pren nota i s'estudiarà què es pot fer. Juan Carlos Jerez explica que a 
banda de l'Ofiac de la Riera, es mantenen els punts de Rocafonda i Cerdanyola per aquest 
motiu. Sobre els tràmits electrònics, caldrà plantejar-se noves estratègies per ajudar a les 
persones que no tenen la capacitat suficient per operar online o que no tenen els mitjans.

El representant de Ciutadans també demana què s'està fent amb el bloc de pisos groc del 
carrer Pau Picasso 16 - 20. Explica que hi ha gent gran, de 70 anys, que viuen un infern, un 
assetjament, no poden pujar a l'ascensor perquè altres persones que viuen en el bloc fan 
malviure a la gent. Estan desesperats perquè ningú els fa cas. Juan Carlos Jerez respon que 
l'incivisme dins les comunitats és una prioritat,  així  com les ocupacions i  la delinqüència. 
S'està treballant més que mai en aquest àmbit però el resultat és lent i a vegades frustrant. La 
Policia treballa molt, però sovint depèn dels jutjats i de les denuncies que s'interposen. En 
una propera sessió del consell s'informarà dels treballs realitzats en aquest àmbit. Es recull la 
urgència de parlar d'aquest tema. Es comprovarà com està el cas i si s'ha facilitat l'ajuda a les 
persones  que  pateixen  aquesta  situació,  ja  que  tot  el  que  passa  a  les  persones  és 
competència nostra.

R. F. explica que des de l'AV Rocafonda,  Esperança, Ciutat Jardí,  Valldeix,  voldrien estar 
assabentats i participar del projecte del Parc d'Economia Circular. Les altres entitats veïnals 
de la zona podrien dir-hi la seva. Aquest equipament pot suposar una ocupació de persones, 
que voldrien que fos del barri o de la zona. Se li respon que es parlarà amb el Consorci per al 
Tractament de Residus i es traslladarà la petició. 

S'emplacen al desembre per celebrar la propera sessió del consell.

La sessió finalitza a les 20.40 h
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Acords:

1. S'aproven per unanimitat les actes dels consells del  12 de desembre de 2019 i del 12 
de juny de 2020.

2. Es parlarà amb els coordinadors dels equips d'agents de convivència i cívics perquè 
comuniquin  amb més  empatia  i  positivisme als  comerciants  i  restauradors  de  les 
mesures de prevenció de la Covid. 

3. Es traslladarà a Salut la situació crítica del CAP de Rocafonda i es demanarà millorar 
la campanya informativa de la vacunació de la grip. 

4. Es plantejaran accions per reduir l'escletxa digital per als col·lectius més vulnerables o 
d'edat avançada.

5. Es  traslladarà  a  Policia  el  problema  de  convivència  del  bloc  groc  del  carrer  Pau 
Picasso 16 - 20. 

6. En  un  proper  consell  s'informarà  de  les  accions  realitzades  en  l'àmbit  de  les 
ocupacions i la convivència dins les comunitats.

7. Es programarà una propera sessió del Consell abans de Nadal.

President Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      

Juan Carlos Jerez Antequera                                                        Cristina Iglesias Rabascall

Mataró, 13 d’octubre de 2020
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