ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR
Caràcter: Ordinari
Data: 28 d'abril de 2021
Hora: 19 h
Lloc: Virtual
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec en el consell

Juan Carlos Jerez Antequera

President

Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí,
Vocal
Valldeix
Representant NEM

Vocal

Representant de l’Associació de Veïns Les Santes – Escorxador

Vocal

Ciutadà a títol individual R. F.

Vocal

Representant Grup Municipal En Comú Podem

Vocal

Ciutadà a títol individual J. C.

Vocal

Cristina Iglesias Rabascall

Secretària

També assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec

Maria Àngels Briansó

Cap de l'Àrea de Serveis a la
Ciutadania

Jordi Merino

Coordinador Oficina de Barris

S’excusen:
Representant de l’Associació de Veïns El Palau

Vocal

Representant del Centro Cultural de Rocafonda

Vocal

No assisteixen:
Representant de la Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda

Vocal

Representant del Grup Municipal ERC

Vocal

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu

Vocal

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya

Vocal

Representant del Grup Municipal PSC

Vocal

Representant Grup Municipal Ciutadans

Vocal
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L’ordre del dia és:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 24 de febrer de 2021.
2. Presentació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador.
3. 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 24 de febrer de 2021.
S'aprova per unanimitat.

2. Presentació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador.
S'adjunta el document pdf del Pla a aquesta acta. Tots els membres del Consell i de la Taula del Pla
Integral han rebut el document prèviament a la celebració del consell.
Juan Carlos Jerez fa una breu introducció sobre el Pla Integral. Comunica als membres del consell que
és possible incorporar propostes al pla, o bé aclarir els dubtes que sorgeixin.
Un cop es va acabar la Llei de Barris per part de la Generalitat, no es podia deixar de tenir una
intervenció específica en el territori. Els dèficits estructurals requerien de fer actuacions de
discriminació positiva. Es va desenvolupar el Pla de Barris de Cerdanyola i el de Rocafonda, amb la
darrera pròrroga, aquest últim va acabar al 2018. Es van fer moltes actuacions, rehabilitacions
d'habitatge, projectes educatius. L'Ajuntament ja va advertir a la Generalitat que no es podia acabar
amb una línia de finançament com era la Llei de Barris, es va agrair la darrera aportació que va
permetre dignificar entre d'altres, la Ronda Cervantes. Ara per ara no hi ha un retorn per part de la
Generalitat per resoldre els problemes estructurals d'aquests barris i l'Ajuntament ho està assumint
tot. A Cerdanyola es va aprovar el Pla d'Actuació Integral i ara caldrà fer-ne una actualització. A
Rocafonda, el 2018 es va crear la Taula per treballar el Pla, abans del Covid ho teníem tot preparat per
al calendari d'aprovació del Pla, el que hem fet aquest any és actualitzar el pla, incloure aspectes nous
que la dinàmica de l'Ajuntament i de les entitats ens ha portar a incorporar-los i també accions
relacionades amb la pandèmia, ja que aquest fet ens obliga a repensar alguns plantejaments, per
minvar el seu impacte. Hi ha un increment d'atur, un augment d'ocupació d'habitatges, també una
gran demanda d'aliments i béns de primera necessitat, hi ha també un efecte fuga de persones que
marxen del barri, hi ha un problema d'accés a l'habitatge de venda i lloguer, una desresponsabilització
dels propietaris de persones que estan de pas, demandes difícils de complir pels infants i joves que
tenen necessitats d'espai, temes d'inseguretat a la via pública, aïllament social... Tots aquests aspectes
s'han analitzat i s'han tingut en compte en l'elaboració del pla.
En els darrers anys s'està treballant en diferents camps, de la mà de la tècnica de participació del
territori, treballant amb les entitats de forma intensiva, fent formació, promoció del voluntariat, un
butlletí electrònic de comunicació territorial, dinamització de la Taula d'Entitats de Rocafonda, El
Palau, Escorxador i de la Taula de Salut de Seguiment del Covid. Quant a Serveis Socials s'està iniciant
el projecte de caire comunitari. Anem en el camí correcte, fer comunitat i treballar pel prestigi del
barri i de les entitats dels barris de Rocafonda, El Palau, Escorxador, que tenen molt potencial. Tenim
un mapa d'equipaments del districte que demostra que el territori està dotat de molts equipaments i
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serveis, som un dels districtes amb més equipaments de la ciutat: Espai Jove, Biblioteca, Camps de
Futbol, CAP, escoles i institut, pàrquing públic, pista esportiva, Centre Cívic...
A continuació s'explica que el pla inclou una sèrie de fitxes per cadascuna de les actuacions que duen a
terme o duran a terme els diferents serveis responsables. No és un pla de paper mullat, tot el que
estigui en el pla ha de ser viable i realitzable amb un calendari. Des de l'aprovació del pressupost 2021
que va ser al març, s'han inclòs partides de capítol I i II, 50.000 euros per iniciar accions previstes. Amb
els 3 milions de romanent, es destina un milió a la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica, un milió
per reforçar alguns serveis municipals que tenen molt a veure amb la recuperació (habitatge,
compres, llicències, programes Next Generation...) i un altre milió per posar la ciutat i els barris al dia.
S'han establert dues quantitats que afecten a Rocafonda, El Palau, Escorxador, 120.000 per activitats i
30.000 euros per fer un estudi de les Àrees de Regeneració Urbana, que es finançarà amb fons
europeus, és una mena de Llei de Barris, per temes que tenen a veure amb la digitalització,
sostenibilitat en l'edificació, rehabilitació d'edificis, etc.
Avui és la presentació del pla, i a partir d'avui és important que tots els membres us ho mireu i ens feu
retorn. Seguidament, el pla s'aprovarà per la Junta de Govern Local i després se'n donarà compte al
Ple perquè quan abans l'aprovem, abans podrem començar a fer aquestes actuacions que tant
necessita el barri.
Juan Carlos Jerez passa la paraula a Maria Àngels Briansó, Cap de l'Àrena de Serveis a la Ciutadania.
Maria Àngels Briansó afegeix que quan es va acabar la Llei de Barris, es van tirar endavant dos plans
integrals, el de Cerdanyola, aprovat al 2019 i el de Rocafonda, que a finals de 2019 el teníem preparat,
però la pandèmia ens ho va aturar. Ara és important tenir tota la feina feta d'aprovació del pla per
quan puguem demanar les subvencions europees de les Àrees de Regeneració Urbana. El Pla és un
document obert, s'hi destinaran fons provinents de romanents de l'any passat, i també estan arribant
iniciatives del mateix Ajuntament, entitats i d'altres administracions que ens donen suport, com la
Diputació, en alguns àmbits, en temes socials, i dirigits a la soledat de la gent gran, per exemple.
Aquest mateix any doncs és molt possible que ens arribin propostes que puguem incorporar al pla.
Maria Àngels Briansó passa la paraula a Jordi Merino, Coordinador de l'Oficina de Barris perquè detalli
el contingut del Pla.
Jordi Merino explica que es donarà un termini per a les aportacions dels membres del consell. Els
problemes de segregació i dualització social no són només a Rocafonda, sinó a molts altres territoris
de Catalunya. Encara que no tinguem aprovat el pla, hi ha accions que ja s'han començat a treballar.
S'ha tingut en compte els coneixedors del territori, com les entitats i agents implicats.
Merino realitza una presentació Power Point amb les grans idees del document. La intervenció en els
barris de Rocafonda, el Palau, Escorxador no és nova, la Llei de Barris va ser molt important, i no
partim de zero. El 2019 es va fer una extensa diagnosi, el 2020 teníem els eixos i definicions. Ens vam
quedar en aquest punt. La proposta d'actuacions és la que teniu en pdf, hi ha accions que ja s'estan
desenvolupant. És un treball fet amb els diferents serveis, s'ha fet la recollida de necessitats per part
d'entitats veïnals. Hi ha un total de 57 actuacions, i 27 són de continuïtat, algunes són accions a nivell
de ciutat amb major incidència i algunes són específiques per al territori. Hi ha actuacions de mig-llarg
termini i algunes més immediates. S'ha vist important destacar que algunes accions liderades per
entitats s'hi tinguin en compte. A nivell pressupostari, es destaquen les diferents dotacions, la partida
de la Generalitat respon a la construcció del nou Institut Cinc Sènies. Aquesta proposta d'accions està
en el document que us hem enviat i que us podeu mirar i que ara no explicarem una per una perquè
seria molt llarg. Si teniu dubtes ens els podeu fer arribar ja que el pla està en evolució constant.
Maria Àngels Briansó demana que els membres del consell es llegeixin amb deteniment les fitxes i que
si hi ha propostes ens les facin arribar.
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S'obre el torn d'intervencions:
−

−

−

−

−

−

L'AV Santes-Escorxador demana per les dates de finalització que apareixen en el document,
que porten a confusió. Estan en format britànic i primer surt el mes, el dia i l'any. Queda el
tema aclarit.
J. C. pregunta per la partida de 6.600.000 euros que tirarà endavant la Generalitat per a
l'Institut Cinc Sènies. Juan Carlos Jerez explica que les actuacions que duran a terme altres
administracions també s'inclouen en el pla. Tindrem un institut nou, no estaran més en
barracons, serà un equipament per al barri i amb caràcter de ciutat, està previst que tingui
una sala auditori que tindrà consideració d'equipament. El nostre pla econòmic és més
modest que el de la Generalitat. Quan es faci l'ampliació del CAP també s'inclourà en aquest
apartat. Jordi Merino explica que el seguiment de la construcció d'escoles per part de la
Generalitat, serà fins al 2023, tenint en consideració l'execució i seguiment de les obres. Maria
Àngels Briansó aclareix que aquesta actuació formarà part del Pla Integral impulsat per una
administració supramunicipal.
Maria Àngels Briansó explica que la Generalitat ha aprovat un pla estratègic de Serveis Socials
per tot Catalunya. Benestar Social de Mataró està impulsant un canvi de model i començarà al
territori de Rocafonda, El Palau, Escorxador, posant el ciutadà al centre, millorant l'atenció cap
a ell i millorant la relació amb tots els serveis. Hi ha expectatives per millorar la gestió de tots
aquests serveis, hem escollit Rocafonda per iniciar aquest procés, un dels barris que més ho
necessita.
El representant d'En Comú Podem pregunta si les fitxes tenen algun sistema d'auto-avaluació i
seguiment de les actuacions. Juan Carlos Jerez respon que sí. Maria Àngels Briansó explica que
amb els indicadors es podrà dur a terme el seguiment i avaluació de l'impacte. Jordi Merino
comenta que s'ha actuat amb prudència predictiva, la voluntat inicial és fer seguiment de
totes les actuacions. El retorn serà semestral o anual, encara cal saber com ho acabarem de
fer. Però cada any caldrà donar compte del que s'està fent, a la pàgina 38 es pot consultar
aquest aspecte. Maria Àngels Briansó aclareix que els indicadors són diversos, quan arribem al
final de l'any caldrà donar compliment a les fites de realització i indicadors que es detallen per
cada activitat.
R. F. Comenta que encara no ha tingut prou temps de llegir tot el document. Amb la lectura en
diagonal el pla és satisfactori, però demana tenir més marge per analitzar-lo. Qualsevol cosa
que es faci per millorar la situació del barri és positiva. Farà extensiu el document del Pla a la
Junta de l'AV Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí, Valldeix, per tal que els membres facin
aportacions al respecte. Personalment li transmet molta il·lusió el pla.
Juan Carlos Jerez respon que quan abans es pugui aprovar, abans es podrà aprofitar per
desenvolupar-lo. Afegeix que la Generalitat dóna una subvenció de 3,5 milions d'euros per
desenvolupar el contracte de la brossa, que incorpora les últimes idees sobre sostenibilitat i
optimitzar recursos. Som l'Ajuntament que més alta puntuació ha rebut. D'altra banda, els
darrers dies l'Alcalde i la regidora Laura Seijo han presentat el 'PECT de Mataró-Maresme:
ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores', que va més enllà del tema sociosanitari,
se situa la Salut abans de detectar els problemes, accions per a la salut abans que apareguin
les dificultats. Estem a tocar de dues subvencions més de la Diputació també. Estem
demostrant que tenim una forma de treballar que agrada, estem guanyant totes les
subvencions a les quals ens presentem, tots els documents que tenim preparats obtenen bon
reconeixement. I el Pla Integral també ens servirà per aquestes accions. Tenim plena capacitat
per posar i treure coses, però el document haurà passat pel ple.
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−

R. F. pregunta quin és el calendari d'aprovació. Juan Carlos Jerez respon que ara donarem un
marge per a les aportacions. Després es portarà a Junta de Govern a finals de maig i l'ideal
seria portar-lo al ple del 3 de juny per donar-ne compte. Tenim temps per fer aportacions dels
membres del consell. Si hi ha alguna aportació que requereixi una partida econòmica
inassumible per ara, s'inclourà en concepte d'estudi de cara el futur. Maria Àngels Briansó
afegeix que el dia 12 de maig seria la data límit perquè els membres facin arribar les seves
aportacions per correu electrònic a la secretària del consell. Així hi haurà temps per treballarho seguint el calendari programat.

3. Precs i preguntes.
−
−

−

−

−

Juan Carlos Jerez recorda que demà hi ha la Xerrada sobre seguretat a la Via Pública a càrrec
de Mossos d'Esquadra i que tots els membres del consell hi són convidats.
El president també explica que demà hi haurà una reunió per parlar del Bar Primavera i altres
bars problemàtics del barri. Hi va haver una reunió amb la comunitat de veïns de sobre del bar
on ens van manifestar la seva preocupació ja que la convivència és molt difícil. La reunió de
demà amb altres serveis municipals és per coordinar-nos per estudiar com actuar quan un
establiment com aquest incompleix totes les normatives. Cal buscar una solució definitiva, per
aquest cas i d'altres que puguin haver-hi.
El president explica que l'Ajuntament, amb Esports al capdavant, està treballant per poder fer
activitats esportives amb grups bombolla i activitats dirigides, amb convenis o acords amb
entitats esportives i socials. Amb el Covid no es pot permetre que algú organitzi una
competició de futbol al marge de la normativa, en una pista oberta, i sense control de
jugadors i grada. Per aquest motiu, s'han retirat les porteries de la pista poliesportiva de
Rocafonda. Si no hi ha un acord amb les entitats, de moment per tal d'evitar el problema s'ha
pres aquesta decisió, no podem permetre aquest tipus de conductes incíviques que poden
comportar contagis. És una mesura temporal fins que les entitats es comprometin a fer-ne ús
amb mesures, de manera organitzada i amb l'autorització municipal. R. F. intervé per dir que li
sembla bé la mesura ja que Iqra va demanar poder fer un torneig de futbol, però no s'ha pogut
fer aquesta reunió i organitzar la competició amb autorització. Llavors els nois que haurien
jugat en aquest torneig, pel seu compte han fet la competició aquest passat cap de setmana.
L'entitat Iqra ha dit però que no hi té res a veure, i que han sigut els nois per iniciativa pròpia
els que s'han posat a jugar-hi. Les grades estaven plenes de públic, alguns sense mascareta. R.
F. demana una reunió quan abans possible per parlar-ne. Juan Carlos Jerez diu que aquesta
reunió es farà properament. Explica també que les dades Covid no són bones, hi ha alguns
dies que estan estables i després tornen a pujar. Quan acabi l'estat d'alarma els Ajuntaments
no tindrem tantes eines per controlar l'activitat. La reobertura i el compliment dependrà del
comportament de les persones, estem en procés d'obertura d'espais. L'Ajuntament treballa
per poder reobrir les diferents activitats i equipaments, però no es podrà garantir la seguretat
a tot arreu, a totes hores, la responsabilitat dels ciutadans serà molt important. De moment,
respecte les pistes, es farà un treball amb entitats. I quan es pugui es tornarà a contractar més
agents cívics.
Juan Carlos Jerez explica que si cal se celebrarà una altra reunió extraordinària per parlar del
document definitiu del pla, i si no fos necessari, s'enviarà per correu electrònic per tal de fer
retorn.
J. C. comenta que en el document no ha trobat referència al Parc d'Economia Circular que es
construirà al Polígon de Mata-Rocafonda. Jerez respon que hi ha de ser, ja que l'Alcalde és el
president del Consorci per al Tractament de Residus del Maresme. J. C. pregunta pels diners
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d'inversió que suposarà aquest Parc, si estaran inclosos en el pla. Es preguntarà al Consorci pel
cost d'inversió. També comenta que alguns espais del polígon Mata-Rocafonda podrien servir
per descongestionar zones del barri que estan molt densificades. Jordi Merino explica que al
Polígon Mata-Rocafonda s'hi farà una acció global, a mig-llarg termini es milloraran els
accessos al polígon per la carretera de Mata i cap al barri, i la connectivitat peatonal entre els
dos costats de la riera. J.C. comenta que caldria cobrir la riera de Sant Simó. Jordi Merino
explica que la carretera de Mata és competència de la Generalitat i la part de l'autopista és
competència de la Diputació. El ramal de l'autopista s'està treballant per tal que sigui més
atractiu i com es pot fer per apropar el polígon al veïnat. També es treballa per atraure
empreses al polígon. El Consorci i el Consell Comarcal intervenen en el projecte d'economia
circular i treballen per dotar-se de sòl d'equipament públic perquè hi hagi empreses de
transformació, reciclatge, dins del marc del programa Next Generation. Juan Carlos Jerez
afegeix que el Parc d'Economia Circular comportarà feina per la gent de Mataró, i també serà
una oportunitat per millorar el polígon, farà que altres empreses del sector s'animin a venir a
Mata-Rocafonda. Tornarem a posar sobre la taula la proposta de passarel·la a sobre la riera de
Sant Simó, a l'altura del carrer Energia i Creu Roja. En aquests moments els accessos no estan
ben plantejats. És una oportunitat per posar el polígon al dia. Maria Àngels Briansó comenta
que a la pàgina 114 s'explica el projecte genèric de millora del polígon. J. C. demana conèixer
la partida pressupostària i se li respon que s'afegirà.
Juan Carlos Jerez conclou la sessió dient que esperem les aportacions dels membres del consell i
agraeix molt la participació en la sessió d'avui.

La sessió finalitza a les 20.20 h

Acords:
1. Els membres del Consell enviaran per email a la secretària les propostes pel Pla d'Actuació
Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador abans del 12 de maig 2021.
2. Es farà retorn als membres del Consell del document final del Pla que anirà a aprovació a la
Junta de Govern i se'n donarà compte al ple municipal.

President Consell Territorial
de Rocafonda – El Plau - Escorxador

Secretària Consell Territorial
de Rocafonda – El Plau - Escorxador

Juan Carlos Jerez Antequera

Cristina Iglesias Rabascall

Mataró, 28 d'abril de 2021
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