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El nou Parc
de Rocafonda

Comencen les obres
de la Biblioteca Pública
Antoni Comas

32 comunitats ja
gaudeixen dels ajuts
a la rehabilitació

Programes socials
per a joves, infants,
família i dones

Inaugurem
el Parc de Rocafonda
Diumenge 23 de maig, a les 11 h

A partir de les 10.15 h, i durant tot
el matí, activitats esportives, concerts,
gegants, batucada, conta-contes,
tallers, teatre i moltes activitats més.

Més
informació:

www.mataro.cat
Telèfon d’atenció
ciudadana
010 (24h)*

Fotografia: Sergio Ruiz

A les 11 h inauguració oficial
del Parc de Rocafonda.

*Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,21 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA.
Cost: 0,34 € + IVA/minut. NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.
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PRESENTACIONS
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Un parc a Rocafonda i una biblioteca a l’Escorxador
Segurament m’heu sentit dir més d’una vegada que vull que tot
Mataró sigui Mataró. Expressa el que realment somnio per la meva
ciutat: que no hi hagi cap segregació territorial ni social i que els
veïns i les veïnes de tots els barris de Mataró, dels històrics i dels
nous, tinguin unes bones condicions de vida. Aquesta va ser la raó
principal per la qual vàrem optar en el seu dia per presentar els
barris de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador a la convocatòria de la
Llei de barris que havia fet la Generalitat de Catalunya.
Al butlletí que teniu a les mans s’expliquen dos exemples clars
d’aquesta voluntat de construir una sola ciutat: un parc a Rocafonda
i una biblioteca a l’Escorxador.
Un parc que dóna un bon servei als veïns i les veïnes dels barris i
que serveix per a transformar la riera de Sant Simó de pati del darrere a nova façana del barri. Si la reurbanització de Rafael Estrany
va convertir la ronda en una rambla, el parc de Rocafonda acabarà
la ciutat per la banda de llevant i dotarà d’espai verd un barri que va

néixer sense cap parc. Onze mil metres quadrats que completen tot
el paquet d’equipament de la zona -escola, centre d’assistència primària, petanques, camp de futbol, pista poliesportiva, aparcamentsi que encara ha de veure com s’ha de construir la nova escola i el
nou institut als terrenys de l’antiga fàbrica.
I seguint riera avall, al barri de l’Escorxador, ja estan en marxa les
obres de construcció de la nova biblioteca Antoni Comas. Serà la
segona biblioteca pública a la ciutat i ja estem pensant en la ubicació de la tercera. L’Antoni Comas, que aprofita les naus modernistes de l’antic Escorxador, serà una magnífica biblioteca per a la
ciutat. Un equipament que sempre hem pensat en clau de ciutat,
perquè és important que als barris també passin coses importants
per a tots els mataronins i les mataronines. Que tot Mataró sigui
Mataró. I Rocafonda, el Palau i l’Escorxador també.
Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

Ens trobarem treballant
El butlletí que teniu a les mans té la funció de donar compte del que
ha estat l’actuació pública en els nostres barris i del que tenim previst de fer. Aquestes actuacions, però, també són fruit del compromís del teixit associatiu, fonamental per construir cohesió social.

En l’anterior presentació afirmava que la Llei de barris és un projecte compartit per la ciutat des dels seus barris. Ho deia i ho dic pel
convenciment que tinc que, quan els veïns i les veïnes són protagonistes dels canvis, part del camí de millora de la ciutat ja està fet.

Aquesta publicació coincideix amb les tres actuacions més estruc-

Protagonisme que trobem en les activitats decidides pels joves, en
els compromisos de les institucions i entitats dels barris que donen
lloc a l’acollida de nouvinguts o al programa de civisme, en les
dones que decideixen el seu present i el seu futur, així com en el
que segueixen exercint les associacions de veïns per impulsar la
rehabilitació d’habitatges o les festes de barri. Encara queda camí
per fer; si voleu, ens trobarem treballant.

turadores dels barris: el nou Parc de Rocafonda, l’inici de la rehabilitació de l’Escorxador com a segona biblioteca de la ciutat i els
bons resultats de la campanya de rehabilitació d’habitatges. Cadas-

cuna d’aquestes actuacions ha necessitat debat i s’ha desenvolupat
en la recerca del consens, una manera de treballar que amb la bona

voluntat de les diferents parts hem exercit al Consell Territorial del
Pla Integral de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador.

Quiteria Guirao
Presidenta del Pla Integral de Rocafonda-el Palau-Escorxador

Avui estem de festa!
Amb la inauguració del nou Parc de Rocafonda es dóna un pas de
gegant per assolir una de les grans fites de la Llei de barris: crear i
guanyar espais verds, de lleure, joc i trobada, espais per a les persones. I aviat hi haurà una passera per creuar la riera i, més endavant,
un equipament educatiu que acabarà de cosir aquesta zona d’equipaments amb el conjunt del barri.
Juntament amb la rehabilitació dels edificis i la instal·lació d’ascensors, amb la construcció de nous equipaments com la biblioteca
de l’Escorxador, la dinamització del comerç i el desplegament d’un
conjunt de programes socials que han de millorar la convivència
i cohesió social en els nostres barris, la Llei de barris de mica en
mica es va concretant i visualitzant i ens permet mantenir l’esperança d’aconseguir uns barris millors i dels quals ens puguem
sentir més orgullosos.

Segurament no avancem tot el que voldríem ni al ritme esperat,
però per això cobra encara més importància aquesta inauguració en
uns moments especialment difícils.
Avui és dia de celebracions, sí, però també de compromisos. I no
només de les administracions per tirar endavant totes les actuacions
previstes, sinó també de nosaltres, veïns i veïnes, d’involucrar-nos
més en aquest procés de transformació, de tenir-ne cura, de respectar i defensar el que amb molt d’esforç anem aconseguint. I aquest
parc ha de ser un bon mirall d’aquests compromisos.
Gaudim-ne i cuidem-lo, que això sí que només depèn de nosaltres.
Consell Territorial
de Rocafonda-el Palau-Escorxador
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Els veïns ja poden gaudir de les primeres actuacions
de reforma urbanística, de millora de l’habitatge
i dels programes de cohesió social.
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El Parc del Palau és una de les principals zones de lleure d’aquest barri
Els primers resultats de la Llei de barris ja són presents a
Rocafonda, el Palau i l’Escorxador. L’octubre de 2008 inauguràvem l’Oficina de la Llei de Barris de Rocafonda-el PalauEscorxador i el Parc del Palau. Eren les primeres actuacions
finalitzades de les 22 que contempla la subvenció, atorgada
a finals de juliol de 2007 per la Generalitat de Catalunya
a l’Ajuntament de Mataró per cofinançar un seguit de projectes urbanístics, d’habitatge i de cohesió social orientats a
millorar els barris de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador.
Aquestes dues estrenes han estat el tret de sortida del que ha
de ser la reforma completa d’aquests barris. Des de la posada
en marxa de l’Oficina de la llei de Barris de Rocafonda-el
Palau-Escorxador s’han atès més de dues mil consultes, la
majoria relacionades amb els ajuts de lloguer i de rehabilitació, i s’han posat en marxa diferents programes socials per
4

fomentar el civisme i la convivència. Al mes de maig s’inaugura el Parc de Rocafonda, un dels projectes més ambiciosos
de la Llei de barris, i ja s’han iniciat les obres de construcció
de la Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador, que està
previst que acabin al llarg del primer trimestre de 2012.
En aquest darrer any s’han finalitzat i s’han posat en marxa
moltes de les actuacions previstes i seguim treballant per dur
a terme les que encara estan pendents d’executar. Per aquest
motiu, l’Ajuntament demanarà l’ajornament del termini
d’execució de la Llei de barris fins a l’any 2013 per acabar
alguns dels projectes d’obres i perquè els veïns segueixin
gaudint d’ajuts de rehabilitació, dels programes socials destinats a fomentar la convivència i la cohesió social i dels
programes d’inserció, d’orientació laboral, de suport als
emprenedors i de dinamització comercial.

ESTAT DE LES ACTUACIONS D’OBRA PÚBLICA
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*Les dates d’inici i fi de les obres són una previsió i, per tant, poden ser modificades.

1

1. Parc de Rocafonda

7

Inauguració el 23 de maig de 2010.

11.000 m2 de zona verda
connectats amb els
equipaments de la zona i que
potencien l’espai natural de
la Riera de Sant Simó.
Al parc hi ha una plaça
enjardinada, de 3.600 m2, sobre
la coberta de l’aparcament
soterrani, que és un lloc
de trobada ben il·luminat,
accessible i connectat amb
la resta del parc, i una
zona de jocs infantils.

Iniciat. Les obres acabaran
el 1r trimestre de 2012.

La rehabilitació de l’antic
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 m2 que millorarà
la qualitat de vida de les
persones. Aquesta nova
biblioteca, que portarà el
nom del filòleg mataroní
Antoni Comas, serà la segona
pública de la ciutat.

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

2

Les obres començaran el 2n trimestre de
2012 i acabaran el 4t trimestre de 2013.

8

Es construirà una passera
de fusta que permetrà
travessar per sobre de la
riera que connectarà el parc
amb la resta del barri.

3

La reurbanització del Parc del
Palau, de 2.500 m2 sobre la
coberta de l’aparcament per
a residents, és un punt de
trobada per als veïns; una zona
enjardinada, ben il·luminada i
equipada amb mobiliari urbà
que ha millorat la imatge
urbana del barri i que està molt
ben connectada amb l’entorn.

Inaugurada el mes d’octubre de 2008.

Està situada a la cruïlla del
carrer de Pablo Ruiz Picasso
amb el de la República
Dominicana i ha esdevingut
un punt d’informació i de
referència per als veïns.

4

Iniciat. Les obres acabaran
el 4t trimestre de 2010.

9. Rehabilitació de la
plaça de Joan XXIII

9

S’està reurbanitzant el tram
comprès entre el carrer
de Pablo Ruiz Picasso i
l’avinguda d’Amèrica.

Fotos de 2 a 5 i de 7 a 11: Pere Masrramon / Fotos 1 i 6: Sergio Ruiz
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5. Urbanització de la ronda
de Miguel de Cervantes
Les obres començaran el 2n
trimestre de 2012 i acabaran
el 3r trimestre de 2013.

10

Els talussos de la Riera de Sant
Simó es tractaran de forma
unitària recuperant la vegetació
pròpia de les lleres, com són els
alocs, i eliminant les canyes.

Es millorarà aquest punt
de trobada situat al
centre de Rocafonda i s’hi
instal·larà mobiliari, una
font i zones de jocs.

Les obres començaran el 2n trimestre de
2010 i acabaran el 3r trimestre de 2010.

S’ampliaran les voreres i
s’eliminaran barreres
arquitectòniques. 1.300 m2 de
zona de passeig renovada.

6. Rehabilitació dels talussos
de la Riera de Sant Simó
Les obres començaran el 2n
trimestre de 2012 i acabaran
el 3r trimestre de 2013.

Les obres començaran el 1r trimestre
de 2011 i acabaran
el 2n trimestre de 2011.

10. Reurbanització del
carrer de Josep Faneca

Es rehabilitarà el tram comprès
entre la carretera de Mata i el
carrer de Francisco Herrera.
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8. Parc del Palau
Inaugurat el mes d’octubre de 2008.

3. Oficina de la Llei de
barris de Rocafonda-el
Palau-Escorxador

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

7. Biblioteca pública
Antoni Comas

11

11. Millora de l’espai públic
entre els blocs de Les
Santes i Federico Mayo
Pendent projecte d’urbanització.

Es reformarà la placeta de
Dulcinea i s’eliminaran barreres
arquitectòniques de l’espai
public. 2.000 m2, la meitat
dels quals seran espais verds.
5
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ESPAIS PÚBLICS

Un nou espai de lleure i passeig
per als veïns de Rocafonda

Foto: Sergio Ruiz

El Parc de Rocafonda, que té prop de 25.000 m2, potencia la Riera de Sant
Simó com espai natural i connecta els principals equipaments del barri.

El Parc de Rocafonda és una gran zona enjardinada que connecta els diferents equipaments existents
Des del mes de maig Rocafonda ja té un nou parc urbà. La
recent finalització de les obres del Parc de Rocafonda han
convertit el solar situat entre la ronda de Rafael Estrany, el
camí de Ca la Foneria i la carretera de Mata en una zona
verda que, d’una banda, ha potenciat la Riera de Sant Simó
com a un passeig continu i, per una altra banda, ha connectat el parvulari de l’Escola Germanes Bertomeu, el CAP de
Rocafonda, les pistes de petanca, el Camp Municipal de
Futbol, la Pista Poliesportiva Municipal i el futur equipament escolar del Camí de Ca la Forneria.
6

Les obres de reurbanització d’aquest parc, que és una de les
actuacions més destacades de la Llei de barris i que té una
extensió de 24.737 m², van començar a l’octubre de 2008 i
s’inaugura oficialment el 23 de maig de 2010. 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 i la creació d’un
aparcament en superfície i un de soterrani. Amb l’acabament
d’aquestes obres, Rocafonda guanya en espais verds i en
zones de lleure i passeig.

ESPAIS PÚBLICS
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El Parc de Rocafonda ZONA A ZONA

La plaça de Lluís Terricabres “Terri”

Foto: Sergio Ruiz

El Parc de Rocafonda consta de cinc zones diferenciades,
unes de més urbanes i unes de més naturals, tractades amb
diferents materials i vegetació en funció de la seva finalitat.
Un espai on els infants poden jugar i on es pot fer esport,
passejar, llegir a l’aire lliure o asseure’s a una ombra a passar
una estona agradable. Un punt de trobada i convivència per a
Rocafonda i per a tota la ciutat.

1

La plaça de Lluís Terricabres dóna accés al parc des de la
ronda de Rafael Estrany i fa de preàmbul al parc amb una
entrada des de la mateixa ronda. Aquest espai és el més urbà
i combina paviments durs i tous, i zones de jocs infantils.

Vorejant la riera

El camí paral·lel a la Riera de Sant Simó s’ha creat amb
llamborda envoltada de prat, els murs de gabions de protecció i la passera de fusta.

Foto: Sergio Ruiz

El camí perimetral als equipaments uneix la carretera de
Mata, a l’extrem del parvulari de l’Escola Germanes Bertomeu, amb la plaça de Lluís Terricabres i permet el passeig
dels ciutadans. Al camp de futbol s’ha col·locat un quioscbar amb una zona d’ombra i uns bancs en forma de grada.
2

Hi ha miradors de fusta enlairats sobre la riera que permeten
observar aquest espai natural. Aquest passeig finalitza a l’alçada del Camí de Ca la Foneria.

Als espais que s’han creat per diferents camins del parc
s’hi han plantat arbres i arbustos autòctons, com garrofers
recuperats que tenen entre 80 i 110 anys, que defineixen els
espais, reforcen els murs i delimiten les vistes a la Riera de
Sant Simó. Al marge de la riera, s’ha recuperat la vegetació pròpia de les lleres, com són els alocs -se n’ha plantat
16.000- i s’han eliminant les canyes.
Entre l’actual equipament educatiu i l’assistencial s’han creat
zones d’ombra amb diferents plantacions.

La passera de fusta
La passera de fusta per sobre de la riera permetrà, en un
futur, travessar per sobre de la riera i connectar el barri amb
el polígon industrial.

Foto: Sergio Ruiz

Espais vegetals

3

1. La plaça de Lluís Terricabres “Terri” disposa d’una
zona de jocs infantils per als més petits.

2. El Parc de Rocafonda és una gran zona de passeig
que connecta els principals equipaments del barri.
3.La vegetació autòctona i el prat del parc es reguen
amb aigua no apte per al consum humà.

7

EQUIPAMENTS
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La segona biblioteca pública
de Mataró, a l’Escorxador

Imatge: Ajuntament de Mataró

L’edifici de l’antic Escorxador ja s’està rehabilitant per acollir la Biblioteca
Pública Antoni Comas, un nou punt de referència cultural per a tota la ciutat.

Imatge virtual de la futura Biblioteca Pública Antoni Comas
Les obres de rehabilitació de l’edifici modernista de l’Escorxador ja han començat. Des del darrer mes de febrer s’està
treballant per convertir aquest conjunt arquitectònic, que va
mantenir la seva activitat fins a l’any 1989 i que és obra
de l’arquitecte i enginyer mataroní Melcior de Palau, en la
biblioteca que portarà el nom del filòleg mataroní Antoni
Comas, figura que va contribuir a la difusió de la cultura i la
llengua catalana a través de cursos, assaigs, tesis, conferències i com a catedràtic de la Universitat de Barcelona.
El projecte complet inclou, més enllà de l’actuació contemplada a la Llei de barris, la rehabilitació i reconversió de les
tres naus de l’edifici de l’Escorxador, situat entre els carrers d’Enric Prat de la Riba, de Don Quixot i de Francisco
Herrera, la rehabilitació del parc que envolta els edificis, de
8.210 m², i la integració d’aquest nou equipament amb els
de l’entorn.
La Biblioteca Pública Antoni Comas ocuparà les tres naus
que antigament es destinaven a la matança: la central -i més
ampla- i les dues laterals. Aques projecte, que es preveu que
formi part de la Xarxa de Biblioteques Locals, s’està duent
a teme amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de la
Diputació de Barcelona.
8

La nova biblioteca tindrà un total de 2.299 m² distribuïts en
diferents espais:

- Al vestíbul hi haurà la zona de revistes i premsa diària.
- A l’espai de comunicació entre les treus naus s’hi faran
exposicions.

- A la nau central hi haurà la zona d’informació i accés als

documents que acollirà el fons local i especialitzat, una àrea
de fons general amb préstec, un espai de música i imatge, un
espai jove i zona de connexió a Internet.

- A la nau lateral s’hi farà la zona infantil, destinada als
petits lectors, i una sala d’actes.

La Biblioteca Antoni Comas, que s’inaugurarà al llarg del

primer trimestre de 2012, donarà servei a més de 17.000

habitants de la zona i integrarà els diferents equipaments

de l’entorn (Escola Bressol els Menuts, Edifici de la Colla
Castellera Capgrossos de Mataró, Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró-IMPEM) i convertirà l’Escorxador en una zona de desenvolupament social, cultural i
econòmic de referència per a tota la ciutat.

REHABILITACIÓ
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32 comunitats de veïns ja s’estan
beneficiant dels ajuts a la rehabilitació

Foto: Sergio Ruiz

Les principals sol·licituds són per instal·lar ascensors i reparar façanes,
cobertes, terrats i patis de llum.

Instal·lació d’un ascensor a un bloc d’habitatges del carrrer de Santiago Rusiñol
En el darrer any, l’empresa municipal encarregada de tramitar els diferents ajuts a la rehabilitació, Prohabitatge Mataró,
ha rebut 32 sol·licituds d’ajut per a Rocafonda, el Palau i
l’Escorxador. Aquest augment de la demanda d’ajuts en
aquests barris ha estat conseqüència, en gran part, de la tasca
de proximitat amb les comunitats de veïns que l’Oficina de
la Llei de Barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador està
duent a terme amb el suport d’altres serveis i entitats. Les
principals demandes de les comunitats de veïns han estat la
instal·lació d’ascensor i la reparació de façanes, la reparació
de cobertes, terrats i patis de llum, la supressió de barreres
arquitectòniques i l’adequació d’instal·lacions i sanejament
d’aigua i l’adequació d’instal·lacions d’electricitat.

Poden demanar aquest ajut les comunitats de propietaris,
els llogaters amb autorització del propietari, els propietaris
d’un edifici sencer o els d’edificis destinats fonamentalment
a residències habituals. Des de l’any 2008 s’han tramitat
sol·licituds d’ajut de rehabilitació a 686 habitatges, la majoria per solucionar deficiències constructives i estructurals i
d’adequació de les instal·lacions comunitàries. La rehabilitació d’habitatges suposa una millora de l’immoble i també
de l’entorn, i no hagués estat possible sense l’esforç que han
fet les comunitats de veïns per posar-se d’acord en prendre
un seguit de decisions encaminades a adequar els edificis a la
normativa vigent i reformar-los per tal d’augmentar la qualitat de vida dels veïns i la cohesió social als barris.
9
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PROGRAMES SOCIALS

Lleure, formació, activitats, esport
i tallers per a tots

Fotos superior i inferiors esquerra i dreta: Sergio Ruiz / Foto inferior central: Ajuntament de Mataró

Els programes socials adreçats a millorar la cohesió social a Rocafonda,
el Palau i l’Escorxador ja s’han posat en marxa.

Els programes Infants i Família, el taller de rap i el de Conta-Contes són alguns del programes en funcionament
Al llarg d’aquest darrer any amb l’ajut de la Llei de barris
s’han endegat un gran nombre d’accions de cada un dels
programes socials que s’havia previst, amb l’objectiu de
fomentar la convivència, el civisme i la integració lingüística i cultural, i a donar suport a diferents col·lectius: joves,
infants i família, persones nouvingudes i dones.

Joves
S’ha posat en marxa el projecte “Pati obert” per tal que el
jovent pugui utilitzar els patis de les escoles per dur a terme
diferents activitats fora de l’horari acadèmic i a l’Espai Jove
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Rocafonda s’han ofert diàriament serveis i activitats per a
joves a partir de 12 anys.
També s’ha dut a terme un taller de rap, que es fa cada dilluns
al Centre Cívic Rocafonda, un taller de màgia a l’Espai Jove
Rocafonda, un de relacions de parella i diferents activitats i
festes a l’espai públic.
Pel que fa a l’esport, s’han organitzat campionats de futbol
sala, on hi parcicipen més de 200 joves. Aquesta lliga es realitza els divendres a l’Escola Rocafonda i a la pista oberta
del Palau per a nois de 12 a 16 anys, i els diumenges a la
pista del Palau per a nois de 16 a 25 anys.

PROGRAMES SOCIALS

ROCAFONDA · EL PALAU · ESCORXADOR

Infants i família

Entitats

S’han organitzat diferents activitats de suport a la criança
dins de l’espai “Totes Plegades” de la Vocalia de Dones de
Rocafonda on professionals, mares i infants han treballat
aspectes de la criança i del desenvolupament integral de la
petita infància (0-3 anys). També s’han organitzat diferents
tallers per a pares i mares amb infants i s’ha creat el Pati
Obert a l’Escola Bressol Rocafonda.

S’està treballant per enfortir el teixit associatiu. S’ha treballat amb les diferents entitats per tal de millorar la seva
situació en el territori i promoure la consolidació d’iniciatives associatives a través de la formació, l’assessorament i la
reflexió conjunta.

Dona

S’ha desenvolupat el Pla d’Acollida de Mataró, on s’ha fet
especial incidència als barris de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador, i s’ha donat suport a les diferents entitats que fan
acollida per mitjà d’un conveni.

S’està desenvolupat el programa “Formació i orientació
integral de la dona” amb l’objectiu d’afavorir el procés
d’integració de totes les dones però en especial el de les
dones grans, i al Centre d’Informació i Recursos per a les
Dones (CIRD) s’han realitzat molts tallers i accions de formació, assessorament i intercanvi. Cal destacar el projecte
“Dones en xarx@” que ha donat eines d’accés a Internet i a
les xarxes socials a les dones que hi han participat.

Civisme
S’han fet visites porta a porta, actuacions a l’espai públic
i sessions formatives per part d’agents cívics de la Creu Roja
amb la finalitat que els 5.300 habitatges dels barris puguin
rebre informació sobre civisme i convivència a les comunitats de veïns.
També s’ha participat a les festes del barri amb activitats
infantils, com el “Joc de l’Oca dels Drets Humans”, “Joc
del Memory dels Drets Humans”, “Busca la parella cívica” i
diferents jocs d’arreu del món.

Acollida de nouvinguts

Treball
Pel que fa a la inserció laboral, s’han desenvolupat els programes “Som Joves” i “Situa’t” i s’han dut a terme diferents tallers per millorar la situació de les dones desocupades
en edat activa sense coneixements d’informàtica i altres programes de foment del comerç i de dones empresàries. També
s’ha contractat a persones del barri en atur per donar suport
als diferents programes socials de la Llei de barris.

Veïnatge
La realització d’aquests programes ha estat possible gràcies
a la participació de tots els veïns i entitats que, juntament
amb els professionals, segueixen treballant per tal que la
transformació integral de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador
sigui una realitat cada cop més propera.

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

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 introduïdes 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.
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Més informació:
OFICINA DE LA LLEI DE BARRIS DE ROCAFONDA-EL PALAU-ESCORXADOR Pablo Ruiz Picasso, 17 / Tel. 93 169 50 15
TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA 010 (24 h)*
* Establiment de trucada: 0,28 € + IVA. Cost: 0,2 € + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 € + IVA. Cost: 0,34 € + IVA/minut.
NOU HORARI: de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.

www.mataro.cat

