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L’atorgament de l’ajut de 6,91 milions d’euros per part de la 
Generalitat de Catalunya per renovar els barris de Rocafonda 
i el Palau va ser l’inici d’un procés de treball conjunt entre 
Ajuntament i els veïns i les associacions d’aquest territori, 
a partir del qual es van consensuar un seguit d’actuacions 
adreçades a millorar la qualitat de vida dels seus residents 
i, en conseqüència, de tots els ciutadans. L’Ajuntament es 
comprometia a cofinançar aquests projectes a parts iguals 
amb la Generalitat i, a més a més, assumia la responsabilitat 
de realitzar altres actuacions ja previstes que van quedar fora 
de la Llei de barris.
 
Amb la inauguració de l’Oficina de la Llei de Barris de 
Rocafonda-el Palau-Escorxador i la del Parc del Palau, a 
finals d’octubre, la reforma d’aquests territoris comença 

a ser una realitat. Aquestes estrenes són, doncs, el punt de 
partida de la creació de tots els equipaments, aparcaments, 
zones verdes, programes socials i rehabilitació d’edificis que 
s’esdevindran en els propers anys i que se sumaran a la llarga 
llista d’actuacions que fins al moment s’han fet en aquests 
barris amb la voluntat d’aconseguir que tots els barris de 
Mataró gaudeixin de les mateixes condicions de vida.

La publicació que teniu a les mans és un recull de les actuacions 
incloses en la Llei de barris, que es duran a terme en els propers 
quatre anys i que convertiran Rocafonda, el Palau i l’Escorxador 
en zones molt més còmodes, accessibles i agradables.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

PRESENTACIONS

La transformació de Rocafonda, el Palau  
i l’Escorxador: una realitat

Amb la Llei de barris concedida quedaven enrere quatre 
anys de reiterades demandes de les associacions de veïns 
perquè l’Ajuntament proposés Rocafonda i el Palau per 
optar a aquesta línia especial d’ajuts de la Generalitat. Anys 
amb infinitat de reunions i experiències participatives que o 
bé no es tenien en compte, o bé no es podien portar a terme 
per manca de finançament.

L’any 2006, primera  ocasió en què es presentaven els nos-
tres barris per optar a aquests ajuts, vam quedar a les portes 
d’ésser escollits. Aquest fet, més que generar fustració, ens va 
obligar a “posar-nos les piles” i marca l’inici del consens amb 
l’Ajuntament sobre els principals projectes a fer als nostres 
barris. S’hi inclouen programes per a infants, joves, dones, 
gent gran i incideix especialment en la rehabilitació de les 
instal·lacions comunes dels habitatges i la supressió de barreres 
arquitectòniques, i la creació d’un parc públic d’habitatges que 
permeti fer front a aquest procés de millora i rehabilitació.

Tot plegat un projecte força ambiciós quantificat en 20 milions 
d’euros sobre el qual tenim el compromís de l’Ajuntament i de 
l’alcalde en persona d’impulsar totes les actuacions, tot i haver 
rebut menys diners dels previstos.
És hora de posar-nos les piles de nou! Els veïns, les veïnes i les 
entitats, participant i definint com volem que siguin els nostres 
barris; l’Ajuntament, desplegant l’estructura necessària tant tèc-
nica (des del coordinador dels projectes fins una a una oficina 
específica en el territori) com la participativa. 
Portem més d’un any esperant en candeletes l’inici d’aquest 
procés i fins ara no s’havia mogut ni una fulla, deixant perdre 
un temps preciós per a tots i totes nosaltres i els nostres barris. 
Esperem de tot cor que una vegada engegat, ja no pari. 
Ara ens cal més que mai la teva participació per decidir el futur 
dels nostres barris!

Comencem a transformar els nostres barris !
 

Associació de veïns de Roca-
fonda-L’Esperança-Ciutat Jardí

Associació de 
veïns del Palau

Un projecte per a la ciutat des dels seus barris
 Hem planificat què ha de passar en els propers  anys per viure 
millor a casa  nostra i també en els nostres barris. Això és el 
que hem fet l’Ajuntament i les associacions de Rocafonda i 
el Palau. El que hem planificat  s’ha explicat a la Generalitat 
de Catalunya i també ha cregut que eren necessàries les solu-
cions que plantejàvem. Per això tenim una llei de barris.

El valor fonamental és que compartim projecte entre  les 
associacions de veïns, les entitats esportives, les entitats cul-
turals, les persones que han aportat les seves experiències i 
tots els grups municipals de l’Ajuntament. Un projecte per a 
la ciutat des dels seus barris.

Ja s’ha iniciat l’etapa d’execució dels compromisos on hi ha 
d’haver la implicació de tothom amb confiança i voluntat. 
El Consell Territorial de Rocafonda, el Palau, l’Escorxador 
on són  presents les entitats implicades en el projecte de la 
Llei de barris, està a la vostra disposició per incorporar en el 
seu treball les vostres demandes i suggeriments.

Quiteria Guirao
Presidenta del Pla Integral
de Rocafonda- El Palau - Escorxador
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A finals de juliol de 2007 la Generalitat de Catalunya va resol-
dre que Mataró seria un dels municipis catalans beneficiats 
per la Llei de barris, atorgant a l’Ajuntament de Mataró 6,91 
milions d’euros per cofinançar el projecte de millora dels barris 
de Rocafonda i el Palau-Escorxador. 

Amb l’assoliment d’aquest ajut, l’Ajuntament i els veïns i enti-
tats dels barris beneficiats veien recompensat l’esforç d’anys de 
treball conjunt per consensuar les actuacions necessàries per 
dotar a aquesta àrea urbana dels equipaments, serveis i infra-
estructures suficients per gaudir de les mateixes condicions de 
vida que la resta de la ciutat.

Tot i que dels 32 projectes de millora proposats 10 van quedar 
fora de la subvenció de la Llei de barris, l’Ajuntament es va 
comprometre a dur-los a terme. 

Aquestes actuacions, juntament amb les 22 subvencionades per 
la Llei de barris, i que desglossem en aquesta publicació, estan 
orientades a proveir a Rocafonda, el Palau i Escorxador dels 
espais, recursos i  serveis necessaris per esdevenir uns barris on 
es pugui viure i conviure amb qualitat de vida: amb més zones 
verdes, amb espais de passeig segurs i agradables, amb habitat-
ges dignes i amb els equipaments necessaris per oferir serveis 
a joves, dones i famílies. Per fer d’aquests barris un model de 
convivència i de cohesió social.

INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I PRESSUPOST

La Llei de barris: una reforma integral 
de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador
Durant els propers quatre anys més de 22 actuacions d’obra pública i  
programes socials dotaran aquests barris dels equipaments, serveis i infras-
tructures necessàries per a millorar la qualitat de vida dels seus residents
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carrer  d’Enric Granados carrer de Prat  de la Riba

carrer   de   Pablo  Ruiz  Picasso

 1. Oficina de la Llei de Barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador

 2. Urbanització del Parc del Palau

 3.  Urbanització del nou Parc urbà de Rocafonda

 4.  Construcció plaça cívica Fòrum al Parc de Rocafonda

 5.  Rehabilitació de l’últim tram de l’avinguda del Perú

 6.  Urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes

 7.  Rehabilitació dels talussos de la Riera de Sant Simó

 8.  Rehabilitació de la plaça de Joan XXIII

 9.  Equipament social a l’Escorxador

 10.  Biblioteca Antoni Comas

 11. Ampliació del Centre Cívic Rocafonda

 12. Construcció d’una passarel·la a la Riera de Sant Simó

 13. Urbanització dels carrers de Gibraltar i de Josep Faneca

 14. Millora de l’espai públic entre els blocs de 
  Les Santes i Federico Mayo

 

 

ACTUACIONS D’OBRA PÚBLICA 2007-2011

avinguda   d’ Amèrica

5
1 8

11 13

2

6

10

9

Mapa que mostra les actuacions urbanístiques incloses dins el projecte de la Llei de barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador.
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LES ACTUACIONS EN XIFRESAmb el suport de la Llei de barris es pretén, doncs,  millo-
rar les condicions urbanístiques i residencials de Roca-
fonda, el Palau i l’Escorxador i incrementar la cohesió 
social i la connectivitat amb la resta de la ciutat, fomentant 
la interculturalitat existent com a valor de convivència a 
partir dels següents objectius:

- Millorar i ampliar els espais públics i les zones verdes, 
creant així espais per a la convivència. Això inclou tant 
la urbanització de carrers, avingudes i places, com la crea-
ció d’un parc urbà i una plaça cívica.

- Millorar les condicions residencials i d’habitatge 
donant  ajuts per a la rehabilitació dels edificis que més 
ho necessitin, per tal d’aconseguir una millora del parc 
d’habitatges, en especial pel que fa a l’accessibilitat.

- Crear equipaments que pal·liïn les mancances exis-
tents i que ajudin a connectar aquests barris amb la 
resta de la ciutat,  com és el cas de la nova biblioteca 
i el nou local d’entitats a l’Escorxador o de l’ampliació 
d’equipaments existents, com el Centre d’Informació i 
Recursos per a les Dones.

- Desenvolupar un conjunt de programes destinats a 
evitar la marginació dels col·lectius més dèbils i a pro-
moure la convivència intercultural per tal de fomentar 
el civisme i la integració lingüística i cultural. Aquests 
programes estan orientats als col·lectius de dones, en espe-
cial les immigrades, als joves adolescents i a la gent gran 
en situacions de dependència.

- Generar un procés de coneixement i participació 
intercultural a partir de la cultura, la participació i la 
comunicació, creant programes orientats a aprofundir en 
el teixit associatiu, a ampliar el coneixement i la comuni-
cació entre els residents i entre aquests i la ciutat, a afavo-
rir l’intercanvi cultural i a desenvolupar el coneixement de 
les bones pràctiques en un context intercultural.

- Dinamitzar el comerç com a element de revitalitza-
ció i de cohesió, on convisquin i s’enriqueixin mútuament 
l’oferta del comerç propi del barri i la del comerç ètnic.

INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I PRESSUPOST

 

 

Recentment  s’ha obert l’Oficina de la Llei de Barris de 
Rocafonda-el Palau-Escorxador, situada a la cruïlla del 
carrer de Pablo Ruiz Picasso amb República Dominicana, 
amb l’objectiu d’impulsar les actuacions i programes 
socials que preveu la Llei de barris i d’informar, durant tot 
el procés, de l’evolució del projecte. 

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
- Urbanització del Parc urbà de Rocafonda: 2.100.000 €
- Rehabilitació de la plaça Joan XXIII: 200.000 €
- Millora de l’espai públic de Les Santes 
i Federico Mayo: 300.000€ 
- Rehabilitació de l´últim tran de l’av. del Perú: 400.000€
- Construcció nova Plaça cívica Fòrum al 
Parc de Rocafonda: 1.000.000 €
- Passera sobre la Riera de Sant Simó: 500.000 €
-Urbanització dels c. Gibraltar i Josep Faneca: 200.000 €
- Urbanització rda. de Miguel de Cervantes: 1.000.000 €
- Rehabilitació talussos de la Riera 
de Sant Simó: 800.000 €
- Urbanització del Parc del Palau: 300.000 €

Rehabilitació d’edificis i nous equipaments
- Ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns 
 dels edificis: 1.300.000 €
- Biblioteca Antoni Comas:  3.000.000 €
- Equipament social a l’Escorxador: 500.000 €
- Ampliació del Centre Cívic Rocafonda: 400.000 €
- Espai de noves tecnologies a la Biblio-
teca Antoni Comas:  300.000 €
- Compra de l’espai per a ubicar un centre de for-
mació cívica i activitats socials: 2.300.000 €*
- Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta 
del CEIP Germanes Bertomeu: 300.000 €*
- Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones: 1.200.000 €*

Desenvolupament de programes socials 
- Socialització i participació en el temps de lleure
 dels joves: 300.000 €
- Espai infants i família: 120.000 €
- Promoció del civisme: 330.000 €
- Acollida de nouvinguts: 250.000 €
- Enfortiment del teixit associatiu: 140.000 €
- Formació i orientació integral a la dona: 250.000 € 
- Programes per promoure la participació
 i la comunicació: 130.000 €
- Un esplai al barri: 120.000 €*
- Foment de la lectura: 130.000 €*
- Obrir la mirada a la zona Z: 250.000 €*
- Vil·la romana a Rocafonda: 280.000 €*
- Mediació comunitària: 400.000 €*
- Rocafonda TIC: 400.000 €*
- Dinamització del comerç: 300.000 €*

* Projectes no subvencionats per la Generalitat de Catalunya.
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LA REFORMA DELS ESPAIS PÚBLICS

Els espais públics de Rocafonda, construïts a finals dels 
70, i els del Palau i de l’Escorxador tenen actualment 
dèficits en els qual cal actuar per tal de tenir voreres més 
accessibles, més zones verdes i més equipaments. 
Amb l’ajut de la Llei de barris i amb la participació dels 
seus residents, aquestes zones es transformaran en espais 
molt més agradables i còmodes per a les persones. 

La urbanització del Parc del Palau

La reurbanització del Parc del Palau, de 2.500 m 2 sobre la 
coberta de l’aparcament per a residents, serà un  punt de trobada 
per als veïns; una zona enjardinada, ben il·luminada i equipada 
amb mobiliari urbà que millorarà la imatge urbana del barri i 
que estarà molt ben connectada amb l’entorn. 
S’inaugurarà a finals d’octubre i serà el punt de partida de les 
diferents actuacions de millora que comprèn la llei de barris i 
que s’aniran desenvolupant en els propers quatre anys.

La urbanització del nou Parc urbà de Rocafonda 
i d’una nova plaça cívica al seu interior

La creació del Parc de Rocafonda convertirà el solar  delimitat 
per la ronda de Rafael Estrany, el camí de Ca la Foneria i la 
carretera de Mata, d’11.000 m 2, en una zona verda que poten-
ciarà l’espai natural de la riera de Sant Simó. Els veïns podran 
passejar pels camins que configuren  aquest nou parc i que con-
necten els diferents equipaments de la zona: un futur equipa-
ment escolar al camí de Ca la Foneria, la pista esportiva i el 
camp municipal de futbol, les pistes de petanca, el CAP  i les 
aules d’infantil del CEIP Germanes Bertomeu.
Així mateix, es construirà una plaça cívica enjardinada, de 
3.600 m 2, sobre la coberta de l’aparcament soterrani. Aquesta 
àgora serà un lloc de trobada ben il·luminat, accessible i con-
nectat amb la resta del Parc.
El futur parc completa les obres que l’Ajuntament ja ha dut a 
terme en aquesta zona: la plaça de Lluís Terricabres “Terri”, la 
reurbanització de la ronda de Rafael Estrany, la creació d’un 
aparcament en superfície i la d’un aparcament soterrani.

2

1

1. Vista de les obres de la plaça del Parc del Palau, un nou espai de lleure per 
als veïns.

2. Estat actual de la riera de Sant Simó, que es potenciarà com a un espai 
natural que permetrà al ciutadà passejar i gaudir de l’aire lliure i la vegetació.

ESPAIS PÚBLICS
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La rehabilitació de l’últim tram de l’avinguda del 
Perú i de la ronda de Miguel de Cervantes

La reforma d’aquestes vies suposarà la renovació del paviment, 
l’ampliació de voreres, l’eliminació de barreres arquitectò-
niques, la millora de la il·luminació i la col·locació d’arbrat i 
mobiliari urbà, la reordenació de la zona de càrrega i descà-
rrega, el soterrament de contenidors i la creació d’espais de reci-
clatge. Es rehabilitan el tram de l’avinguda del Perú comprès 
entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i l’avinguda d’Amèrica  i 
el de la ronda de Miguel de Cervantes entre la carretera de Mata 
i el carrer de Francisco Herrera.

La rehabilitació de la plaça de Joan XXIII 

La rehabilitació de la plaça de Joan XXIII, en ple centre del 
barri de Rocafonda, suposarà la recuperació d’un espai de 3.600 
m  2 que va ser construït l’any 1982.
Aquest punt neuràlgic, molt utilitzat pels veïns i veïnes, neces-
sita d’aquesta posta a punt per seguir mantenint aquest caràcter 
de lloc de trobada intergeneracional.
Per aconseguir-ho, es farà el sanejament del sòl, el disseny de 
recorreguts accessibles, la millora de la vegetació, la  il·luminació 
i  la instal·lació de mobiliari, font i zones de jocs. 

La millora del espais públics entre  
els blocs de les Santes i Federico Mayo

L’espai públic delimitat pels blocs del grup Les Santes i Fede-
rico Mayo és, actualment, una àrea amb moltes dificultats 
d’accés i molt poc confortable. 
La millora prevista convertirà aquesta zona en un espai molt 
més plaent, còmode i accessible. La reforma de la placeta de 
Dulcinea, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la cons-
trucció de noves voreres, la millora de la il·luminació i la 
col·locació d’arbrat i mobiliari urbà faran possible la reconver-
sió d’un espai que havia quedat obsolet.
L’actuació suposarà la millora de 2.000 m  2, dels quals la meitat 
seran nous espais verds.

La millora dels carrers de Gibraltar i de Josep Faneca

La rehabilitació dels carrers de Gibraltar i de Josep Faneca 
suposarà la l’ampliació de voreres, l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, la millora de la il·luminació i la instal·lació de 
mobiliari urbà. En total 1.300 m 2 de vials renovats, just davant 
de la nova seu del Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones. D’aquesta manera, es potencien aquests vials com a 
zona de passeig i d’espai relacional i de trobada. 
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1. La construcció de noves voreres a l’avinguda del Perú permetran desplaça-
ments molt més agradables i segurs per als vianants.

2. La nova plaça de Joan XXIII es convertirà en un espai més accessible i agra-
dable en un futur proper.

3. La reforma de la placeta de Dulcinea suposarà la recuperació d’un espai 
relacional per als veïns.

ESPAIS PÚBLICS
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ELS NOUS EQUIPAMENTS I LA REHABILITACIÓ 

Un dels objectius de la Llei de barris és fomen-
tar la cohesió social de les zones de la ciutat 
amb més mancances. La creació de nous espais 
destinats a ampliar els serveis i les activitats a 
Rocafonda, el Palau i l’Escorxador, juntament 
amb la millora dels equipaments ja existents, 
faran d’aquests barris un àmbit de desenvolu-
pament social, cultural i econòmic i un punt de 
referència per a la resta de la ciutat.

Així mateix, els propietaris dels habitatges que 
requereixin una millora, comptaran amb l’ajut 
de l’Ajuntament per fer les reformes necessàries 
perquè les llars esdevinguin uns espais més 
còmodes i agradables.

La construcció de la Biblioteca Antoni Comas 

La rehabilitació de l’edifici de l’Escorxador en una biblioteca 
pública suposarà la recuperació i la reconversió d’un conjunt 
arquitectònic modernista, obra de l’arquitecte Melcior de Palau, 
en un equipament de 2.191 m  2 que millorarà la qualitat de vida 
de les persones. Aquesta nova biblioteca, que portarà el nom 
del filòleg i historiador mataroní Antoni Comas, serà la segona 
pública de la ciutat i formarà part de la xarxa de biblioteques 
de Mataró.

La biblioteca acollirà un espai tecnològic de 150 m 2 on 
s’instal·laran unes infraestructures de comunicació digital i d’ús 
de les tecnologies de la informació que permetran, en un futur, 
crear una xarxa de comunicació veïnal.

Es tracta d’un espai obert al públic que té l’objectiu de difondre 
i apropar l’ús de les noves tecnologies als joves, a les dones i a 
les persones grans i de crear una xarxa de connexió virtual entre  
les diferents entitats i associacions del barri.

Els serveis que s’oferiran faran d’aquesta zona un nucli cultural 
i social de fort impacte a la ciutat.

Un centre social a l’Escorxador

En aquest àmbit es stituarà un nou espai, de 400 m  2, destinat a 
les activitats associatives del barri de caràcter formatiu i cívic 
adreçades a afavorir la relació entre els veïns i veïnes i a fomen-
tar les iniciatives ciutadanes.

1

1. Vista de l’edifici central de l’Escorxador, futura seu de la Biblioteca Antoni 
Comas.

EQUIPAMENTS
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EQUIPAMENTS I REHABILITACIÓ

Ampliació del Centre Cívic Rocafonda 

Amb l’ampliació del Centre Cívic Rocafonda, que es podrà rea-
litzar quan l’Escola d’Adults es traslladi en un futur a una nova 
seu, aquest equipament disposarà de més espais destinats a les 
activitats socioculturals de les entitats i associacions de la zona. 
Per tant, comptarà amb diferents serveis i sales per poder ser 
usades com a espais de treball i reunió.

Aquest equipament esdevindrà, doncs, un referent de la vida 
social i cultural del barri i contribuirà a ampliar l’oferta forma-
tiva i de lleure.

Rehabilitació dels elements comuns dels edificis

Els edificis dels barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador cons-
titueixen un parc d’habitatges plurifamiliar, sovint de quatre i 
cinc plantes,  construït entre els anys 60-70 i amb greus proble-
mes d’accessibilitat donat que la majoria no té ascensor.

Amb la finalitat d’ajudar a la reforma d’aquests habitatges,  
l’Ajuntament ofereix ajuts per poder fer les obres necessàries 
per  posar al dia aquests edificis. L’ajut sempre ha de fer referèn-
cia a un habitatge - pis o casa- destinat a residència habitual, i va 
destinat a la rehabilitació de cobertes (aïllament, impermeabi-
lització), façanes (aïllament i deficiències estructurals), patis 
(conduccions d’aigua, gas i electricitat i desguassos), entra-
des (rampes d’accés), estructures (aluminosi, etc) i instal·lació 
d’ascensors.

Per realitzar les obres de rehabilitació d’un edifici és imprescin-
dible haver sol·licitat prèviament el Test de l’Edifici (TEDI), és 
a dir, la revisió tècnica gratuïta que analitza la seguretat i valora 
l’estat de tots els elements comuns d’un edifici.  

Poden sol·licitar aquest ajut les comunitats de propietaris, els 
llogaters amb autorització del propietari, els propietaris d’un 
edifici sencer o els propietaris d’edificis destinats fonamental-
ment a residències habituals. 

Les persones interessades a rebre aquest ajut s’han d’adreçar 
al Centre Cívic Rocafonda, on els informaran el procés que 
cal seguir.

2

1

1. Exterior del Centre Civic Rocafonda, inaugurat el mes de març de 2003.

2. Zona del Centre Cívic Rocafonda que s’ampliarà, de 765m2, que actualment 
ocupa el Centre de Formació d’Adults.
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Els projectes socials estan adreçats a incrementar els recur-
sos dels col·lectius més dèbils i a promoure la convivència 
intercultural. Amb l’ajut de la Llei de barris s’han dissenyat 
una sèrie de programes que tenen l’objectiu de fomentar la 
convivència, el civisme i la integració lingüística i cultural, i 
a donar suport als col·lectius de dones, en especial les immi-
grades, als joves i adolescents i a la gent gran en situacions 
de dependència. 

Socialització i participació en el temps de lleure dels joves 
Amb aquest projecte es vol implicar als joves de 12 a 18 anys 
en projectes cívics a través de l’organització d’una oferta 
d’activitats pròpies i de programes municipals especialitzats 
(Espai Jove, Patis Oberts, Aula de Teatre, Casa de la Música 
Popular, Centre de Creació i Pensament Contemporani Can 
Xalant, etc) que afavoreixin a la socialització i la convivència 
dels joves en un context d’intercanvi i de reconeixement inter-
cultural.

Espai infants i família
Un servei que pretén crear un lloc de trobada per a les famílies 
amb fills petits fins a 3 anys (tant si estan escoliritzats com si no 
ho estan) on les mares puguin contrastar experiències i punts 
de vista, i on puguin relacionar-se en un ambient diferent al 
familiar, enriquint la pròpia relació amb altres persones adultes 
i llurs fills.
Es tracta, doncs, d’un espai de trobada, d’informació i formació 
i d’intercanvi d’experiències.

Promoció del civisme
El programa té la finalitat de desenvolupar, juntament amb les 
entitats més representatives del barri,  les actuacions previs-
tes en el Pla d’Acció per al Civisme de Mataró amb l’objectiu 
d’implicar la ciutadania en el civisme actiu, fent èmfasi en el 
respecte dels espais col·lectius i en la millora de la convivència 
i de les relacions ciutadanes. 

PROGRAMES SOCIALS

Viure i conviure als nostres barris
La Llei de barris contempla una sèrie de programes que tenen  
l’objectiu de fomentar la integració social i cultural i de millorar  
la convivència i la qualitat de vida del veïns.

Els programes socials de la Llei de barris fomentaran la convivència  i la integració social.
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PROGRAMES SOCIALS

Voleu estar informats del que passa al vostre barri?

Si desitgeu rebre informació actualitzada del que passa 
al vostre barri i les millores que s’hi estan realitzant, 
ompliu aquesta butlleta i lliureu-la al Centre Cívic 
Rocafonda (c. de Josep Punsola, 47).

També podeu fer-nos arribar aquestes dades mitjançant 
el correu electrònic pirpe@ajmataro.cat

Nom i cognoms: ........................................................

..................................................................................

Adreça: .....................................................................

..................................................................................

Població.....................................CP............................

Correu electrònic: ....................................................

..................................................................................

Edat: .........................................................................

Acollida de nouvinguts
El Programa d’Acollida va dirigit a totes les persones que acaben 
d’arribar a Mataró, però sobretot a les persones estrangeres que 
s’empadronen. Els seus objectius són donar informació sobre la 
ciutat (serveis, equipaments, funcionament de les entitats i com 
accedir-hi, etc), facilitar el coneixement de l’entorn urbà i social 
i explicar les normes de civisme i de convivència i els drets 
i els deures de tots els ciutadans i ciutadanes. També es faci-
lita l’aprenentatge de la llengua a través d’un curs de 20 hores, 
que pot tenir continuïtat. Aquest treball es fa en unes sessions 
grupals en diferents idiomes, són pràctiques i els coneixements 
adquirits es poden aplicar immediatament a la vida diària, afa-
vorint la integració, la convivència  i la cohesió social.

Enfortiment del teixit associatiu  
L’Agència Municipal de Suport a l’Associacionisme, en fun-
cionament des de l’any 2001, desenvoluparà el programa 
d’Enfortiment del Teixit Associatiu de Rocafonda-el Palau-
Escorxador amb l’objectiu de millorar la situació de les entitats 
del territori i promoure la consolidació d’iniciatives associa-
tives que es donen en aquests barris, a través de la formació, 
l’assessorament i la reflexió conjunta

Formació i orientació integral a la dona 
Es tracta d’un programa dirigit tant a les dones immigrades, 
per afavorir el seu procés d’integració, com a les autòctones, de 
totes les edats però principalment a les dones grans. 
A partir d’una sèrie d’activitats es pretén facilitar la informació 
i la formació de la dona en la seva condició de mare, de treba-
lladora i de ciutadana per tal que aquestes participin més en la 
vida comunitària.

Programes per promoure la participació i la comunicació
Aquest programa té una doble finalitat. D’una banda, aconse-
guir la participació dels veïns, dels joves, dels nouvinguts, de 
les dones i dels diferens col·lectius en les activitats del barris 
a través del Consell Territorial, i d’una altra banda millorar la 
connexió de Rocafonda i el Palau-Escorxador amb la resta de la 
ciutat a través de la comunicació, creant les accions comunica-
tives necessàries per transmetre als ciutadans les activitats més 
atractives i engrescadores.
 

D’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades intro-
duïdes en aquesta butlleta, i aquelles que puguin recollir-se en un futur, s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat 
de dur a terme l’adequada gestió de les comunicacions en relació a la Llei de barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador i els espais participatius del mateix territori, i 
en relació a activitats institucionals de l’Ajuntament vinculades a aquest territori. Les dades indicades són les estrictament necessàries per tal de fer arribar correcta 
i ràpidament la informació.



Més informació:

CENTRE CÍVIC ROCAFONDA (Josep Punsola, 47) / Horari: de dilluns a divendres de 9 a 19h

TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA 010* 807 117 010 si truqueu des d’un mòbil o fora de Mataró
*Preu trucada: des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA; des d’un mòbil o fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

www.mataro.cat


