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CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde 

Número sessió: 41 

Caràcter: Ordinari 

Data: 1 de desembre de 2020 

Hora: 19.00 h 

Lloc: plataforma Zoom 

 

Hi assisteixen:  

AV Mataró Centre                                                    Vocal 

AV Pati de Can Marchal                                                    Vocal 

AV Pati de Can Marchal                                                    Vocal 

Associació de la Passió Infantil de Mataró   Vocal 

Centre Catòlic de Mataró     Vocal 

Cercle Històric Miquel Biada     Vocal 

Club Gimnàstic Mataró      Vocal 

Grup municipal En Comú Podem    Vocal 

Grup municipal ERC-MES-AM Vocal  

Grup municipal Junts per Mataró Vocal 

Grup municipal PSC      Vocal 

JMD (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

JSJ (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

LPI (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

Antoni Uix       Gerent Aigües Mataró 

Xavier Tayà       Director d’Operacions Aigües Mataró 

Laura Seijo Elvira Regidora de Benestar Social i Protecció de 

la Salut 

Xavier Alemany      Director del Servei Urbanisme 

Elisenda Solé       Tècnica Agència Suport i Serveis Entitats 

Núria Moreno Romero       Presidenta 

Coral Mas Badia      Secretària 

 

 

Excusats: 

MSG (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

JRD (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

 

 

No assisteixen: 

AVV Havana i Rodalies     Vocal 

AV Mataró Centre                                                    Vocal 

AMPA Col·legi Cor de Maria     Vocal 

Foment Mataroní      Vocal 

Unió de Botiguers de Mataró     Vocal 

Grup municipal C’s      Vocal 
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Ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell (29/09/2020) 

2. Circuït d’aigües pluvials i mesures d’estalvi d’aigua 

3. Informació Covid-19 a Mataró 

4. Pla d’Impuls al Centre 

        .  Desenvolupament urbanístic dels carres de Miquel Biada i Francisco Goya 

5. Seguiment demandes Consell anterior 

6. Sobrevinguts 

7. Precs i preguntes 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell (29/09/2020) 

S’aprova l’acta de la reunió del passat 29 de setembre de 2020 per unanimitat. 

 

2. Circuït d’aigües pluvials i mesures d’estalvi d’aigua 

La presidenta del Consell dóna la benvinguda al sr. Antoni Uix, gerent d’Aigües Mataró i al sr. Xavier 

Tayà, director d’operacions, convidats a la sessió per parlar de la distribució de l’aigua a la ciutat, tant la 

que entra com la que surt. 

En primer lloc el sr. Uix parla de l’aigua que distribuïm i consumim. Actualment aquesta aigua té dues 

procedències: el 80% prové d’ATLL (Aigües del Ter Llobregat) i el 20% de pous i mines del territori. 

D’aquest 80% una part prové del Ter i l’altre de la dessaladora de la Tordera. El 2017 hi ha un acord de la 

Taula del Ter que pretén que progressivament i fins el 2028 es vagi canviant aquesta proporció, 

augmentant l’aigua provinent de la dessaladora en detriment de l’aigua del Ter.  Aquesta proporció que ara 

és de 10 – 90% haurà d’arribar aprox. al 50 – 50 %. Això només implicarà algun canvi en els components 

químics orgànics de l’aigua però amb totes les garanties de control d’aigua. 

El sr. Xavier Tayà comenta que a Mataró actualment s’estan consumint 7.2 hectòmetres cúbics d’aigua (5,6 

ATLL i 1,4 fonts pròpies). Això és força menys aigua de la que es venia consumint els darrers anys; hi ha 

hagut molta sensibilització i esforç per part de la ciutadania i l’empresa per reduir-ne el consum i millorar-

ne els rendiments i per ara no cal preocupar-nos per aquest acord de la Taula del Ter ja que ens garanteixen 

les aportacions d’aigua pel que fa a la quantitat, qualitat i el tipus de servei que estem tenint fins al 

moment.  Tot i que els nivells de Mataró permeten certa tranquil·litat, caldran campanyes per incrementar 

la sensibilització i optimitzar els rendiments i les instal·lacions i assolir així uns nivells òptims 

d’aportacions per càpita d’aigua. 



 

 

Agència de Suport i Serveis a les Entitats 
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ 
937 022 831  | participacio@ajmataro.cat 

Conclou el sr. Uix dient que a banda de la reducció del consum d’aigua, de tenir una xarxa molt més 

eficient i la conscienciació de la gent, hi ha un altre element clau que ha contribuït a aquesta reducció del 

consum d’aigua; es tracta de la crisi econòmica, sobretot a partir del 2008, que va fer que moltes industries 

d’alt consum d’aigua haguessin de tancar. El sr. Tayà afegeix aquí la campanya que es va fer de treure els 

aforaments i posar els comptadors als abonats perquè tothom fos conscient que pagarien el que gastaven. 

En JMD felicita i agraeix la tasca d’Aigües Mataró. Tot seguit manifesta la seva preocupació davant els 

talls d’aigua previstos a l’acord de la Taula del Ter. Havia sentit a dir que a Barcelona s’estaven construint 

algunes infraestructures per aprofitar les aigües de sortida, reportar-les a la part de dalt del Llobregat i 

depurar-les i a Mataró no se sentia a dir res, i amb aquesta exposició queda molt tranquil.  

També comenta que preocupa el tema de la contaminació; diu que una xerrada de la Dra. Isabel Díaz, 

explicaven que, en uns terrenys de tipus volcànic hi havia una sèrie de problemes derivats del sofre, que 

comportaven malalties greus: deien que això passava a Kènia, a altres llocs d’Amèrica, a Canàries i a 

Mataró. Pregunta si això és cert... El sr. Uix diu que devia ser un altre Mataró. 

El sr. Tayà comenta que al Web d’Aigües Mataró es pot veure un anàlisi químic i biològic de les aigües; A 

Mataró el què si hi ha és un problema de nitrats de l’aigua extreta de pous i mines, degut a la quantitat de 

fertilitzants que s’utilitzen a les zones agrícoles. Donada la baixa proporció d’aquesta aigua davant la 

provinent del Ter, estem amb uns nivells molt per sota del que marca la normativa. 

El sr. Uix afegeix que recentment s’ha aprovat un pla estratègic on una de les línies és tractar aquest tema; 

així que hi ha el compromís de treballar sobre el tema dels nitrats, investigar quin tipus de tractament 

podria ser necessari per millorar-ne la qualitat.   

La presidenta del Consell pregunta pel Tub Verd i aquest model de ciutat sostenible que estem potenciant. 

El sr. Uix comenta que és una altra línia estratègica d’aquest pla; des del juny de 2020 la companyia 

d’Aigües ha comprat totes les accions al soci Naturgy i ha integrat el Tub Verd a la companyia per a 

garantir-ne el creixement. Hi ha un pla director que pretén fer créixer la xarxa cap a Mataro. L’energia base 

del Tub Verd és l’aprofitament del vapor que sobra de la planta incineradora i el bio gas que genera aquesta 

planta i la depuradora. Es tracta d’aprofitar aquesta energia i fer créixer la xarxa direcció l’estació des 

d’Iveco i cap a les instal·lacions públiques de l’eix Lluís Companys.  

El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta si el Tub Verd està pensat per zones noves i 

equipaments públics o també per a particulars. El sr. Uix diu que per ara sí; no descarta que arribi als 

particulars però caldrà fer números... 

La presidenta del Consell agraeix la intervenció dels representants d’Aigües Mataró. 

 

3. Informació Covid-19 a Mataró 

La presidenta de Consell presenta a la regidora de Benestar Social i Protecció de la Salut, Laura Seijo, que 

ens informarà de la preocupant situació que estem patint.  

La sra. Seijo comença fent un resum de les dades actuals: risc rebrot: 142; risc de transmissió: 0,66; en els 

últims 14 dies hem tingut 277 positius i a la última setmana 104; hi ha 28 persones als centres educatius 

positives, que comporta 254 persones en quarantena  (11 grups classe); pel que fa a la situació hospitalària, 

tenim 49 persones ingressades; 28 a la unitat d’hospitalització específica de Covid i 11 a la UCI; el pacient 

que ingressa a la UCI està una mitjana de 45 dies ingressat; i a la última setmana han mort 11 persones a 

l’hospital de Mataró de Covid. 
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Per Tot això, quan s’insisteix en la distància, mascareta, higiene... no es fa perquè sí; doncs només essent 

restrictius es podrà aturar. 

La regidora pensa que tornant de vacances de la Nadal, a mitjans de gener tindrem una tercera onada i serà 

un Nadal complicat.  

Pel que fa a les àrees bàsiques del territori, aquestes són les dades dels darrers 14 dies: 

Al CAP La Riera: 42 casos positius amb un risc de rebrot del 217,94; Pel que fa al CAP Mataró Centre: 32 

casos positius amb un risc de rebrot del 181,85. 

El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta pel control de les normatives de mascareta, distància... 

per part de l’Ajuntament donat que aquest ha de vetllar perquè s’apliquin les mesures. Troba una 

incongruència que un dimarts a les 19.15 h a la plaça de Santa Anna hi hagi 3 taules en na terrassa amb 6-8 

persones i un cotxe de policia a menys de 6 metres de distància i en cap moment donin un toc d’atenció; 

que tots els centres esportius estiguin tancats i es trobi grups a la platja, al parc... entrenant i que la policia 

com a màxim el que feia era informar; que una entitat lligada a l’Ajuntament com l’eurofitnes el Sorrall 

estigués publicitant entrenaments a l’exterior quan estaven prohibits i no se li digués res;  camps de futbol 

amb una normativa molt clara dels grups que poden entrenar i n’hi hagi 2, 3 o 4 més.... Les dades poden 

haver millorat però si no ens posem les piles tots i a nivell institucional s’obliga a tothom a complir les 

normes no aconseguirem res. 

La sra. Seijo comenta pel que fa a la policia, que aquesta està amonestant i posant multes,... però no es pot 

anar persona per persona; tots tenim una responsabilitat. Respecte els entrenaments a l’exterior, és cert que 

continuen, però s’ha fet l’avís per part de la policia i s’ha notificat a la Generalitat, de manera que els 

arribarà la corresponent sanció. La regidora agraeix la implicació de tothom i que se’ls passin aquesta 

informació perquè l’Ajuntament no pot estar a tot arreu; i acaba dient que n’estarà pendent i farà 

seguiment.  

El representant de l’AVV Mataró Centre considera que el tema és molt seriós i s’ha d’intentar curar a 

tothom que tingui el Covid però a la ciutat també hi ha molta gent malalta, d’altres coses que no tenen res a 

veure amb el Covid i se senten desatesos: es donen visites pel cap de molt de temps, uns dies abans 

s’anul·len les visites, es truca al CAP i no agafen el telèfon... I pregunta si els demés malalts no tenen dret 

a curar-se, quina solució hi ha... 

La regidora de Salut li dóna tota la raó... Diu que la pandèmia ens ha portat a extrems que ningú podia 

imaginar i el sistema sanitari s’ha vist col·lapsat, però abans d’això, ja hi havia moltes deficiències, ja 

estava molt tensat... A l’hospital s’han ampliat recursos i ara que la situació comença a relaxar-se una mica, 

tenen el problema en l’atenció primària. No hi ha ni prou eines com per agafar el telèfon, no tenen 

personal... Des de l’Ajuntament s’ha demanat al Servei Català de la Salut que posi mitjans perquè això no 

passi. S’ha muntat taula de salut on hi ha representants del Servei Català de la Salut, i es va transmetent 

aquesta situació  però estan col·lapsats. Afegeix que tampoc tenim professionals de la salut i que alguna 

cosa no estem fent perquè tots marxen a altres països... 

El representant de l’AVV  agraeix  l’explicació però comenta que la impressió que tenen la gran majoria de 

ciutadans, per desconeixement, no és aquesta, i es pensen que l’Ajuntament no fa res i que tothom passa 

d’ells...   

La representant de l’AVV Pati de Can Marchal pregunta per quin motiu encara no s’ha constituït el Consell 

de Salut i des del 2018 no té cap activitat... La sra. Seijo diu que justament avui han tractat el tema. Quan 

ella va entrar al govern ja feia temps que no es reunia, moltes vegades no hi havia ni quòrum, i a les 

reunions s’hi anava per explicar un tema i tothom marxava però no era gens participatiu... Hauria de ser un 
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espai de participació, per discutir temes a nivell de ciutat sobre què cal fer... Just quan anaven a donar-li 

una volta, va ser quan els va caure la pandèmia i ella mateixa no es va veure en cor de posar-lo en marxa 

davant la quantitat de coses inesperades que ha calgut fer... Ara estan tornant a obrir la Taula de Salut 

mental, la Taula de Salut Comunitària i el Consell de Salut, que segurament convocarà als seus membres la 

segona quinzena de gener. 

La representant de l’entitat diu que és important que es posi en marxa perquè hi ha tota una sèrie 

d’aportacions que s’haurien de tenir en compte i tot el que avui s’ha tractat aquí, hagués sigut més lògic 

tractar-ho en aquell Consell.  

El representant del Centre Catòlic de Mataró diu que al món associatiu els costa tenir una idea clara de tot 

plegat, és tot molt confús i no està clar què es pot fer  què no... La lletra petita costa molt de trobar i tenen 

problemes per saber fins on poden arribar... La sra. Seijo diu que hi ha situacions que queden disperses i 

generen dubtes i l’emplaça quan tingui dubtes a enviar-li un correu per tal que se l’estudiïn bé i se’ls pugui 

donar resposta. 

En JSJ pregunta què vol dir ser grup bombolla perquè ocasionalment quan ha cridat l’atenció a un grup 

nombrós que estaven tots junts li han respòs que poden estar-hi perquè són grup bombolla. La regidora de 

Salut explica un grup bombolla seria la gent que conviu al mateix domicili; però també hi ha el grup 

bombolla ampliada, per exemple, el grup de bàsquet amb el que juguen, l’esplai en el que van... En aquest 

cas, poden estar junts encara que passin de 6 persones. 

En JMD insisteix en què estaria bé tenir en algun punt de la ciutat un panel informatiu on s’indiqués el grau 

de contaminació atmosfèrica. És cert que hi ha una Web que informe d’aquests índexs però no tothom hi 

arriba, no tothom té ordinador, connexió a Internet, o coneixements per consultar-ho....  

Donat que no es competència de la regidora de Salut, en prendrem nota i ho passarem al servei 

corresponent.  

En LLPI comenta que fa uns dies es va fer un clivatge massiu als CAPS de Rocafonda i La Llàntia i 

pregunta si està previst fer-ho en altres CAPs de Mataró. La sra. Seijo comenta que això ho determina el 

Departament de Salut de la Generalitat i en principi no està previst, però si hi hagués un canvi de tendència 

en les dades, s’ho podrien plantejar. 

El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta si quan una persona ha sortit positiva en la prova pcr, 

al cap de 10 dies d’haver fet la quaranta, se li fa una altra prova. La sra. Seijo explica que no, només en cas 

de ser professional sanitari o estar treballant en població de risc. L’explicació està en què la carga vira és ja 

tant reduïda que no es contagia. 

 

4. Pla d’Impuls al Centre: Desenvolupament urbanístic dels carres de Miquel Biada i Francisco 

Goya 

La presidenta del Consell presenta al Director d’Urbanisme, Xavier Alemany que parlarà del 

desenvolupament urbanístic dels entorns del carrer Biada i Goya. S’ha portat al Ple l’aprovació inicial i ara 

estem en període d’exposició pública; per tant, es el moment de conèixer de primera mà en què consisteix 

aquesta modificació del pla general i de fer aportacions. 

Una sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la modificació puntual del pla 

general d’aquests entorns i manifestava que no es podia dur a terme el trasllat l’antiga fàbrica Fàbregas i 

Caralt a la cantonada del carrer Biada amb Tetuan, per la qual cosa s’havia de refer l’ordenació prevista 

inicialment. 
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A partir d’aquí, la modificació que es planteja és que el teixit industrial d’aquesta zona que ara tenim en 

desús però havia sigut molt important en el seu temp, és posar-lo en valor e manera que convisquin les 

noves edificacions amb aquest passat industrial i alhora esdevingui una nova porta d’entrada cap al centre.  

El sr. Xavier Alemany parteix d’un PowerPoint que es farà arribar als membres del Consell i explica que 

aquesta transformació afecta al centre de la nova ciutat, concretament  de l’eix que va de Ronda Prim a Via 

Europa i Camí del Mig cap al centre històric. Es tracta d’un estirament del centre per guanyar massa crítica 

i increment de l’interès, alhora que una cohesió de la ciutat, més qualitat urbana, reducció de mobilitat 

rodada...   

El 2012 es va aprovar una ordenació d’acord amb una volumetria i uns usos intensius que contemplaven la 

vinguda del Corte Inglés. L’any 2015 es va fer una nova modificació del pla general que comportava el 

canvi d’un ús privat a equipament; i ara amb la sentència ens fan repensar tota aquesta ordenació.  

Després d’analitzar-ho tot, s’ha fet una nova ordenació... Ja no es compte amb la torre de 15 plantes 

prevista inicialment davant del Corte Inglés; caldrà recol·locar la fàbrica de Fàbregas i Caralt al seu lloc; es 

mantindran elements i peces industrials que recordaran al passat i alhora seran compatibles amb les plantes 

baixes comercials; l’aprofitament privat anirà a la part de darrera... 

Aquesta ordenació pacifica molt el sector, les alçades són molt més uniformes, és més sostenible, amb 

components de reciclatge... Es tracta de que els edificis nous convisquin amb els antics, amb la possibilitat 

de rehabilitar o reproduir les naus industrials, evitar angles morts per fer més permeables aquests espais, 

trencar cantonades i fer porxos que permetran més visibilitat... La idea és buscar un equilibri entre els 

edificis nous i les naus industrials, amb la voluntat de recuperar el passat històric alhora que mantenir el 

teixit comercial i sector terciari en planta baixa, i les vivendes a la part superior. 

El representant del grup municipal Junts per Mataró pregunta sobre l’actual pàrquing de la cantonada Biada 

amb Tetuan, que va molt bé per reforçar el comerç del centre. El sr. Xavier Alemany comenta que a 

l’edifici que vagi on hi havia d’anar el Corte Inglés, s’haurà de preveure un aparcament soterrani que 

disposi d’un gran número de places. La idea és que la gent deixi el cotxe allà i vagi fins al centre a peu. 

El representant del grup municipal Junts per Mataró també pregunta sobre l’estat real de la fàbrica de 

Fàfregas i Caralt. El sr. Alemany explica que PUMSA va fent revisions periòdiques i les peces hi són,... . 

La cosa està en quan es torni a muntar, caldrà veure si les pedres es poden recol·locar, si s’hauran de 

reproduir, caldrà repensar la volumetria... 

El representant del Centre Catòlic Mataró pregunta per la previsió de tot aquest projecte. La presidenta del 

Consell explica que ara s’ha portat a aprovació inicial, estem en període d’exposició pública i quan acabi es 

portarà a aprovació provisional; després passarà a l’aprovació definitiva, que la fa la Generalitat.  

El sr. Xavier Alemany afegeix que tota la reflexió exposada s’ha fet amb els promotors, hi ha hagut molt 

de consens i hi ha ganes de tirar-ho endavant el més ràpid possible... Al treballar conjuntament segurament 

anirà força ràpid; aquest any serà de planejament; mig any més de reparcel·lació i gestió urbanística, i en 

un parell d’anys es podria veure la primera pedra, i en 3 o 4 anys consolidar. 

El representant del Centre Catòlic Mataró pregunta si la construcció de la fàbrica Fàbregas i Caralt va 

lligada a poder tirar endavant això. La presidenta del Consell comenta que la sentència no especifica en 

quin temps s’ha de reconstruir la nau; l’únic que fa és anul·lar el planejament. De fet, la sentència es pot 

interpretar en dos sentits; per una banda, no hi ha obligació expressa de reconstruir la nau; per l’altra, el fet 

d’anul·lar el planejament, implica la reconstrucció d’aquesta. 
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El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta per l’interès del Corte Inglés. La presidenta del 

Consell diu que estan treballant i col·laborant conjuntament i a ambdues parts els interessa que es 

desenvolupi el sector. En Xavier Alemany afegeix que a nivell tècnic hi ha hagut un canvi de model radical 

i hem de plantejar el planejament quan tinguem clar el model comercial; interessa molt el pàrquing soterrat, 

mantenir l’aprofitament privat, que hi hagi més espais públics... i tot això s’ha de treballar. 

El representant del grup municipal En Comú Podem exposa que el solar del Corte Inglés, a l’hora de posar-

hi la fàbrica, perdrà edificabilitat, i pregunta si això implica que el que és perd d’horitzontal s’hagi de 

compensar en alçada, doncs no veu bé que es faci un edifici molt alt que tapi al de davant. El sr. Alemany 

diu que el que s’està mirant són les volumetries, cal buscar un equilibri per tal que sigui una edificació 

qualitativa , que sigui un motor per la ciutat, que sigui un edifici emblemàtica i que reforci Mataró com a 

capital de comarca. 

El representant del grup municipal Junts per Mataró pregunta si comença a haver-hi un plantejament clar 

de Can Cruzate. Estem parlant dels accessos al centre, al cas antic,... però tenim un problema al cor. La 

presidenta del Consell comenta que és una altra de les zones que s’han de desenvolupar però estem en una 

situació delicada a nivell econòmic i cal prioritzar. Es posa en calendari el 2022, en què s’acaben les 

concessions de mercat i caldrà plantejar un nou model de mercat amb una nova gestió. L’edifici de Can 

Cruzate sempre s’ha vist com un element més de vincle amb algun punt de restauració vinculat a la plaça 

Gran; el fet de què hi hagi altres propietaris, requereix una inversió econòmica important per comprar 

aquestes propietats i poder-ho desenvolupar i ara mateix hi ha altres prioritats. 

També dintre del Pla d’Impuls al Centre, la presidenta del Consell comenta que aquest matí en roda de 

premsa s’ha presentat la campanya de Nadal. Comenta que s’han hagut de readaptar els actes i ara mateix 

estan fent l’encesa de llums, que consisteix en una gravació amb el personatge del Tempus que estan 

retransmetent per Mataró Audiovisual.  

Aquest any per primer cop els pàrquings de la ciutat de titularitat de PUMSA oferiran des de ja i fins el 31 

de gener descomptes de 30 minuts de gratuïtat els dissabtes i festius comercials; també descomptes del 

50% en tiquets de pàrquing per compres agrupades; i els comerços també podran regalar tiquets de 

descompte als seus clients. 

Aquest any no s’ha pogut dur a terme la fira de pessebres i ornaments; la corba epidemiològica no ha estat 

favorable, i els paradistes necessitaven saber si es faria o no. Finalment s’han proposat altres modalitats; 

s’ha fet un directori per part de l’Ajuntament on hi consten 17 establiment que habitualment treballen a 

aquesta fira; hi ha 3 establiments físics que els firaires han llogat temporalment; i que es combinen amb 

altres establiment fixes; també agrair als comerciants del Casc Antic que van oferir un espai a les seves 

botigues per la venta d’aquests productes. El que es farà properament és posar un element de disseny al 

mig de la plaça de Santa Anna, una gran bossa de compra on hi constarà un mapa amb els punts de venta 

d’aquests elements de la fira i es farà com un itinerari perquè la gent pugui trobar tots aquesta aparadors. 

També ja s’ha situat el magestuós arbre de Nadal a la plaça de Santa Anna. 

Comenta també que també hi ha hagut variacions pel que fa a la cavalcada de reis; ha calgut prioritzar la 

salut per sobre de tot i s’ha apostat per una proposta molt imaginativa. S’ha canviat la cavalcada per un 

campament reial instal·lat al Parc Central des del 4 de desembre i fins el 5 de gener; consisteix en un 

recorregut per l’univers dels reis de Mataró, amb personatges que cada any participen a la cavalcada i 

diferents sorpreses; hi haurà tres grans bústies per dipositar les carta. Les visites es faran per unitats 

familiars de 6 persones, tindran una durada de 15 minuts i caldrà cita prèvia. Les cartes també es podran 

lliurar als centres cívics, i el dia 5 de gener hi haurà un acte especial de manera virtual retransmès per 

Mataro Audiovisual, la Web de l’Ajuntament de Mataró i xarxes socials. 
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Per últim informa de la campanya Mataró t’espera per celebrar les festes que aposta pel comerç local de 

proximitat animant als veïns i veïnes a comprar als comerços de Mataró. També comenta que l’associació 

de pessebristes no ha pogut portar a terme la tradicional exposició i s’han fet un recorregut per diferents 

botigues (ja estem al voltant d’unes 90, on s’hi podran veure pessebres i diorames. 

 

5. Seguiment demandes Consell anterior 

Respecte aquest punt la secretària del Consell diu que ja els va avançar el document i pregunta si tenen 

algun dubte o consulta.  

Comenta que li ha arriba alguna informació més, com per exemple, les pilones del carrer de sant Josep, que 

no estan en funcionament, una per problemes elèctrics i mecànics i l’altra per què un cotxe s’hi va 

empotrar, però properament tornaran a estar operatives.  

El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta quan entraran en funcionament exactament donat que 

davant de l’escola Cor de Maria cada dia es lia moltíssim. Afegeix que abans davant de l’escola sempre es 

veia presència policial i des que es va restringir l’accés al centre no s’han vist mai més. La presidenta del 

Consell comenta que aquestes pilones estan donant molts problemes i no sap si realment val la pena 

reparar-les, donat que estan en ple procés d’instal·lació del sistema de càmares, de lectura de matrícules. 

Mentrestant han apostat per la part presencial i des d’avui hi haurà dues persones contractades per 

promoció de ciutat que, mentre les pilones no funcionin, estaran informant i impedint que els vehicles 

accedeixin a les zones restringides. 

La secretària del Consell comenta, respecte la carta que va fer arribar l’AVV Pati de Can Marchal, que ja 

se’ls va donar resposta al Consell de Mobilitat. 

 

6. Sobrevinguts 

No n’hi ha. 

 

7. Precs i preguntes 

El representant de la Passió Infantil comenta que pel tema del Covid, a les escoles deixen les finestres 

obertes i acabaran tots els nens refredats. Demana si realment aquesta és la millor opció... Passarem la 

demanda al servei corresponent. 

La representant de l’AVV pati de Can Marchal comenta que el tema de la seguretat ciutadana no l’acabem 

de tenir resolta ja que aquesta mateixa nit han entrat a la farmàcia del Torrent i han trencat diversos vidres 

de cotxes. La presidenta de Consell diu que han millorat les dades respecte l’estiu però és cert que encara 

succeeixen aquests fets. 

Sense més preguntes, la presidenta del Consell dóna per finalitzada la sessió, agraeix la participació dels 

assistents i desitja a tothom molt bones festes de Nadal. 
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Acords i compromisos 

- Aprovar l’acta de la reunió del passat 29 de setembre de 2020 per unanimitat.  

- Passar nota sobre la demanda de poder comptar amb un panel informatiu en algun punt cèntric de la 

ciutat on s’informi del grau de contaminació atmosfèrica.  

- Preguntar al servei corresponent si el fet d’obrir totes les finestres a les escoles per airejar les aules i 

evitar la propagació de la Covid19 és l’opció més adient ja que comporta molts refredats. 

- Fer arribar als membres del Consell el Powerpoint presentat sobre el desenvolupament urbanístic dels 

carrers de Miquel Biada i Francisco Goya. 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

- Convocatòria 

- Acta de la reunió del 29/09/2020 

- Seguiment demandes Consell anterior 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.30 h. 

  

Presidenta del Consell Territorial    Secretària 

 

 

Núria Moreno Romero      Coral Mas Badia 

 

 

Mataró, 1 de desembre de 2020 


