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PROJECTE D'INTERVENCIÓ
BARRI DE CERDANYOLA

INTEGRAL

AL

1. INTRODUCCIÓ
La diagnosi realitzada entre l’any 2004 i 2005 durant més de15 mesos
i de forma participada entre administració, entitats, veïns i veïnes de
Cerdanyola posava de manifest una sèrie de problemàtiques
urbanístiques que eren fruit de la naturalesa constructiva d’aquest
barri i que no s’havien abordat fins el moment. Aquestes s’havien
agreujat en els darrers anys atès la gran densitat de població
concentrada en zones on es denotava una mala qualitat i accessibilitat
dels edificis.

EL
PROJECTE
La Llei de Barris ha estat
un

instrument

donat

que

ha

l’oportunitat

d’ordenar, reurbanitzar i
arranjar

problemes

del

barri de Cerdanyola Nord
que

s’arrossegaven

des

dels anys de la construcció

Les evolucions demogràfiques més recents havien estat intenses al
barri tant per l’envelliment de la població com l’assimilació d’un allau
d’immigrants de cultures diverses en un breu període de temps.
comportat una sèrie de reptes en un context de carència d’espais
públics i equipament que ajudessin tant a la convivència com a crear
espais relacionals i de serveis.
En aquesta diagnosi s’assumia que calia una intervenció coordinada,
participada i integral per abordar des de diferents perspectives i
àmbits una realitat socio-espacial amb mancances i on s’estava
produint un procés accelerat cap a una possible situació de segregació
social urbana. Identificades les demanades s’adquiria un compromís i
voluntat de transformació d’una part del barri i que es va concretar en
la zona de protecció de Cerdanyola Nord.
Aquesta voluntat es plasmava en el Projecte d’Intervenció Integral del
barri de Cerdanyola que es va poder acollir a la segona convocatòria
de la a Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
vil·les que requerien una atenció especial, coneguda popularment com
la Llei de Barris.

del barri i que encara no
estaven resolts.
Ha estat un punt d’inflexió
per actuar en una zona de
la

ciutat

detectat

on

s’havien
problemes

urbanístics considerables,
però també ha estat un
repte important per a la
regeneració urbana en un
període de temps limitat i
amb un pressupost de més
de 7 milions d’euros.

Amb els recursos del Fons de Barris que va posar a disposició la
Generalitat de Catalunya, i els recursos disposats per part de
l’Ajuntament es va poder desenvolupar aquest projecte des l’any 2005
a l’any 2012. Acabades les actuacions del projecte pertoca ara
avaluar els resultats i el seu impacte en tant que política de
transformació socioterritorial.
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2. Presentació del Projecte d’intervenció.

7

INFORME FINAL 2005-2012
Cerdanyola de Mataró

L’elecció i la preferència de Cerdanyola.
Els comicis electorals de l’any 2003 van establir una correlació de forces en el Ple de l’Ajuntament de
Mataró que va concloure en un Acord de Govern per al mandat corporatiu. Aquest Acord signat al juny de
2003 establia que una de les prioritats serien la transparència i la participació, la sostenibilitat i la cohesió.
El mateix document assenyalava el compromís d’una intervenció integral al barri de Cerdanyola a través del
desenvolupament d’un Pla Integral.
A priori els objectius que es definien per aquest Pla eren la definició d’una estratègia global d’intervenció, la
potenciació del protagonisme del veïnatge, la integració dels recursos i les fonts de finançament, i el
desenvolupament d’un projecte de transformació i canvi.
A partir de l’any 2004 es va realitzar una diagnosi del barri de Cerdanyola i el primer trimestre de l’any
2005 es va crear el Consell de Participació del Pla.
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vil·les que requerien una atenció especial,
popularment coneguda com La Llei de Barris, es va presentar com una oportunitat per a l’assoliment dels
elements estratègic del Pla Integral de Cerdanyola. En aquest sentit a tenor de la diagnosi que posava de
manifest les mancances i necessitats del barri es podrien definir algunes actuacions a l’empara dels camps
que apuntava la Llei per tal de poder resposta a les mancances i necessitats detectades.

La Llei de Barris una oportunitat
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vil·les que requerien una atenció especial
va ser la primera llei aprovada en la seva totalitat pel Parlament de Catalunya en la setena legislatura de
l’actual Govern de la Generalitat. També va ser el primer marc legal aprovat a Espanya dirigit
específicament a la millora de barris amb problemàtiques socials amb la voluntat de transformar les causes
que incideixen en els processos de segregació socio-espacial.
Tot i la voluntat transformadora de les experiències anteriors, aquesta és la primera política de regeneració
urbana amb marcat caràcter integral. La seva integralitat es reflexa en la diversitat d’àmbits en què es vol
incidir: la transformació urbanística, la rehabilitació d’edificis i espais comuns dels edificis, i la millora de
les condicions econòmiques i socials de la població que resideix en les zones d’actuació. És doncs una llei
integral i intervencionista que reconeix les causes socioeconòmiques i culturals associades amb la
degradació urbana, tal i com recull el Decret 369/2004, de 7 de setembre que desplega la Llei.
Es plantejava doncs un abordatge no exclusivament urbanístic i econòmic, sinó holístic, integral, que
requereix que es treballi en les zones de segregació des de la col·laboració interadministrativa i amb la
participació de les entitats i actors del territori.
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La proposta inicial
Per tal de poder optar al Fons de Barris que posava a disposició dels ens locals la Generalitat de Catalunya i
acollir-se a un Projecte de Millora de Barris hi havia dos criteris bàsics: Un primer era la necessitat de
justificar la intervenció en aquella zona delimitada socio-espacialment per part de l’Ajuntament. Així doncs
calia explicitar els problemes urbanístics, la mancança d’equipaments públics, les problemàtiques de l’espai
públic i les característiques demogràfiques i socioeconòmiques per a que aquella zona fos protegida com a
zona que requeria una atenció especial. El segon criteri era el tipus de projecte que es presentava i que havia
de ser de marcat caràcter integral contemplat actuacions dels diferents eixos que marcava la Llei, i que
procurés donar resposta a les principals problemàtiques identificades a la diagnosi.
És l’Ajuntament doncs qui a tenor de la diagnosi i la voluntat política d’intervenir en la zona sol·licita
suport econòmic i col·laboració interadministrativa a la Generalitat, i el que proposa quina és la seva
proposta a desenvolupar. És l’Ajuntament qui disposa el seu coneixement, estructura de recursos humans i
tècnics per a realitzar les diferents actuacions del projecte; per tant és l’actor que es proposa a executar i
liderar el Projecte.
La proposta inicial presentada per l’Ajuntament de Mataró al 2005 delimitava l’àmbit d’actuació a la zona
nord el barri de Cerdanyola – i que s’explica més endavant -, i presentava un total de 31 actuacions a
realitzar en un període de 4 anys i que contemplaven els vuit camps d’actuació de la LLei:
-

10 accions d’intervenció física en el territori a través de la rehabilitació d’edificis, carrers, places i
espais verds, i la construcció o adequació d’equipaments.

-

11 intervencions programàtiques adreçades a la promoció local, social, comercial i d’atenció als
col·lectius amb major risc d’exclusió social.

-

6 actuacions fora del Projecte però dins de la zona de protecció, per a la construcció d’aparcaments i
equipaments.

-

3 actuacions fora de Projecte adreçades a la cohesió social

-

1 actuació fora del Projecte d’eficiència energètica.

Per part de la Generalitat de Catalunya es van resoldre alguns projectes com eren els de la construcció de
dos equipaments, els programes de rehabilitació i instal·lació d’ascensors, la re-urbanitzció i arranjaments
d’eixos cívics i carrers i alguns programes socials.
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Plànol 1. Zona de protecció del Pla d’Intervenció Integral al Barri de Cerdanyola en relació a la ciutat de Mataró.

10

INFORME FINAL 2005-2012
Cerdanyola de Mataró

2.2. L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ: EL TERRITORI DE CERDANYOLA NORD
Un projecte d’intervenció integral en tant que política socio-espacial es realitza dins d’un àmbit
definit com àrea d’atenció especial.
Aquesta àrea defineix l’àmbit d’actuació, que és on es realitzen les determinades accions que
composa un projecte, i són els espais i els beneficiaris i beneficiàries del mateix. La concreció de la
definició de l’espai és discrecional i ha de respondre a uns criteris poblacionals i urbanístics que
expliquin el perquè d’aquesta especificitat.
En relació al Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola, l’Ajuntament de Mataró
-juntament amb els representants del Pla Integral de Cerdanyola- va sol·licitar al Fons de Barri la
zona que comprèn bàsicament la part Nord del Barri de Cerdanyola. Aquesta zona correspon a
l’àrea del nucli antic de Cerdanyola, i té una forma geomètrica arrodonida i compacta, amb un
caràcter bàsicament residencial en illes tancades i petites.
Plànol 2. Zona de protecció del Pla d’Intervenció Integral al Barri de Cerdanyola
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Aquest espai geogràfic popularment és conegut com Cerdanyola Nord i que és la zona compresa i
delimitada per l’Avinguda Puig i Cadafalch, la Ronda Bellavista, la Ronda de la Roca Blanca i el
carrer Joan Maragall.
Malgrat aquesta zona genèrica, en el projecte inicial ja es van excloure alguns trams del carrer
Berguedà, del carrer de Sant Sebastià, de l’Avinguda Puig i Cadafalch i de la ronda de la Roca
Blanca.
La delimitació de la zona de protecció era una criteri central tant per a poder ubicar la proposta
d’equipaments a executar com per a poder acollir-se als ajuts de Llei de Barris per a la rehabilitació
dels elements comuns dels edificis i d’instal·lació d’ascensors, així com les entitats d’aquest espai
que formarien part dels òrgans de participació, seguiment i avaluació del Projecte.
En el Plànol 2 podreu apreciar l’àmbit d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral al barri de
Cerdanyola i que compren les següents dades identificatives en el moment de la sol·licitud del
Projecte:
29,29 hectàrees d’àrea
15.105 habitants
4.476 llars
Una mitjana de 153 habitatges per hectàrea
Un pendent transversal nord-sud d’un 9%.
La tipologia urbana d’aquesta zona són illes irregulars amb edificació entre mitgeres, tancades i de
dimensions reduïdes ( des de 22x70 metres la més petita fins a 100x60 metres la més gran). Les
profunditats edificables no permeten l’existència de patis d’illa mínimament estructurats i que
provoquen poca ventilació interior, i de patis interiors de les edificacions poc higiènics. En relació
a les altures regulades anaven des de les plantes baixes més 2 pisos fins a plantes baixes més cinc.
En alguns punts es mantenen les existents de planta baixa més 6 i 7 pisos d’alçada. Aquestes són
les dades que ja es mencionen en el Pla General de l’any 1996 relatiu al barri de Cerdanyola.
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2.3 PRESSUPOST I CALENDARI INICIAL
El pla financer inicial és la eina que descriu el temps de realització de les diferents actuacions per
camps que contempla el Projecte d’Intervenció Integral. En aquest es descriu anualment de forma
detallada quina és la previsió d’execució i el pla financer aprovat per la Generalitat de Catalunya.
Contempla els ingressos que provenen del Fons de Barris; que és com a màxim el 50% de la
despesa realitzada per part de l’Ajuntament.
Cal fer menció que el pla inicial és doncs, el pressupost inicial, però que a mesura que s’executa el
Projecte es va revisant i adaptat a la realitat de l’execució. Aquest ha estat el cas del Projecte de
Cerdanyola ja que es va sol·licitar una pròrroga l’any 2010, per tant es va actualitzar i revisar
acuradament el pla financer. En la Taula 1 es detalla el pla financer 2006-2009.
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Taula 1. Pla financer inicial del projecte 2005-2009.

0,00 €

6.756,76 €

54.054,06 €

120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €

1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds 376.625,08 € 601.791,36 € 944.084,82 €

207.926,66 €

9.184,44 €

204.182,00 €

120.000,00 €

728.686,02 €

2008

136.871,86 €

4.058,80 €

121.763,94 €

160.000,00 €

691.007,72 €

2009

1.980.038,00 €

389.600,00 €

20.000,00 €

380.000,00 €

640.000,00 €

3.342.195,00 €

PRESSUPOST
TOTAL

2007

2 Rehabilitació i equipament dels elements
col·lectius dels edificis

0,00 €

0,00 €

38.078,68 €

682.518,76 €

125.680,00 €

2006

3 Provisió d'equipaments per a ús col·lectiu

0,00 €

4.134,96 €

628.263,80 €

0,00 €

668.487,00 €

2005

4 Incorporació de les tecnologies de la
informació en els edificis

2.587,84 €

39.680,00 €

90.278,90 €

CAMPS

6 Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels 64.213,04 € 102.602,96 € 502.439,44 €
equipaments

5 Foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà

16.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 €

139.132,64 €

7 Programes de millora social, urbanística i
econòmica del barri

64.651,82 € 103.304,06 € 271.119,58 €

8 Accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques

1.966.533,34 €

7.546.000,00 €
971.833,34 €

1.886.499,98 €
644.077,78 €

2.077.055,56 €

TOTAL 2005-2009
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2.4.CERDANYOLA, ABANS I DESPRÉS.

La dimensió sociourbanística del barri de Cerdanyola.
El barri de Cerdanyola va créixer i expandir-se bàsicament a partir dels anys seixanta amb
l’arribada massiva de la població migrant del sud de la península atret pel dinamisme del mercat de
treball local i l’existència d’una industria que requeria mà d’obra intensa, abundant i barata. Al
mateix temps aquest mercat de treball local començava a demandar determinats béns de serveis per
atendre tant a la població que ja residia a la ciutat com a aquesta nova població.
El perfil migrant in grosso modo era originària de zones rurals de les regions de Múrcia, Andalusia
i algunes zones d’ Extremadura, i amb un perfil socioeducatiu baix. Segons la definició de
l’estructura de classe corresponien a població de classe treballadora rural que es convertiren en
classe treballadora.
Igual que altres barris de la ciutat de Mataró com poden ser Cirera, La Llàntia, Vista Alegre o
Rocafonda la principal característica d’aquesta etapa va ser un desenvolupament urbanístic poc
planificat, amb presència inicial d’habitatges i edificis auto-construïts, i on l’especulació de
terrenys va condicionar la urbanització.
A diferència però d’altres zones en creixement de la ciutat de Mataró, Cerdanyola es convertí en la
zona més poblada numèricament donant-se una alta densitat de població. A l’any 1968
representava el 22,6% de totes les construccions de la ciutat quan a l’any 1950 no arriba al 3,1%.
Aquest orígens urbanístics, la tipologia, la qualitat edificatòria, i la manca de serveis i espais
comunitaris van condicionar l’evolució de les dècades posteriors en tant que factors explicatius de
l’aparició de fenòmens de regressió urbanística.
Un dels elements a destacar és la degradació progressiva de l’edificació que va provocar l’aparició
de necessitat de rehabilitació dels edificis i d’actuar davant l’aparició de patologies estructurals
dels edificis. Aquest fenomen es va anar incrementant en les passades dècades atès la manca de
rehabilitació d’intervenció. A aquests problemes se sumaren l’existència de barreres
arquitectòniques, la poca presència d’ascensors i un excés d’aparcament en superfície.
El fet migratori intensificat a partir dels darrers anys de la dècada dels noranta, juntament amb una
etapa de creixement i expansió econòmica, així com el dinamisme del mercat de l’habitatge van
aguditzar més aquestes causes.
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Per un costat els primers pobladors i habitants van canviar el seu habitatge per d’altres més nous,
millor equipats i amb millors serveis, tant al barri de Cerdanyola com en d’altres zones de nova
urbanització de la ciutat. La població migrant extracomunitària i que podia ser definida com a
població migrant econòmica, va anar adquirint aquests habitatges en gran nombre en règim de
propietat per a cobrir la seva necessitat de disposar d’un habitatge. Atès la necessitat de disposar
d’aquest en les condicions que fos la rehabilitació no era una de les seves primeres prioritats.
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Malgrat aquets elements descriptius, el barri de Cerdanyola és una de les zones on hi ha hagut un
major nombre de rehabilitacions efectuades en termes comparatius amb la resta de la ciutat. Val a
dir però, que aquestes accions de rehabilitació es concentraven en alguns carrers determinats i fora
de la zona de protecció de la Llei de Barris.
Un altre fenomen detectat era la manca d’equipaments i serveis que posaven de relleu un dèficit
important per al gran nombre de població que residia, treballava o es relacionava a Cerdanyola. La
població resident havia vist millorar el seu benestar en relació a la situació social d’origen i s’havia
donat una situació de mobilitat social ascendent. Això si, una mobilitat ascendent de curt
recorregut entre els estrats adjacents. Aquesta situació però, es va donar també a d’altres grans
ciutats de la conurbació de Barcelona gràcies a la millora del nivell educatiu, l’accés a un treball
assalariat acompanyat d’una norma social d’ocupació més proteccionista que l’actual, i el
desenvolupament d’un sistema de protecció social i sanitari públic amb la construcció de l’Estat de
Benestar. En aquest sentit era una població que demandava i manifestava la necessitat de millorar
un dèficit d’equipaments i serveis. Anterior a l’any 2004 no hi ha havia a la zona de protecció cap
edifici municipal, administratiu, cultural, social, esportiu o assistencial inclòs en el patrimoni
arquitectònic.
Altres problemes que s’arrossegaven de l’etapa de construcció i creixement del barri era la manca
de qualitat en la urbanització, en la xarxa viària, en el sanejament i l’espai públic. A l’any 2004
molts carrers i voreres no complien amb la Llei d’Accessibilitat en relació a les amplades i els
pendents. Però a més, hi havia una inexistència de guals deprimits en cruïlles motivat per aquesta
estretor de voreres, hi havia aparcaments de vehicles en superfície que dificultaven l’eliminació de
barreres, també línies elèctriques suportades per postes i pals a voreres, una presència de
contenidors de recollida de brossa en superfície en els pocs espais lliures de trànsit i una xarxa de
clavegueram deficitària, al que se sumava una manca d’aparcaments, de mobiliari urbà, arbrat i
enllumenat. Aquestes causes són les que s’han intentar millorar amb el Projecte d’intervenció
integral.
La dimensió sociodemogràfica del barri de Cerdanyola.
Cerdanyola és el primer barri de la ciutat de Mataró en nombre d’habitants ja que concentra un terç
del total de població. En el moment que es presentà la diagnosi del barri per a la sol·licitud del
Projecte, les dades demogràfiques de referència varen ser les del padró continu recollides a través
del Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2004. Per tal de fer la
comparació amb aquestes dades i el moment de clausura del Projecte es fa la relació amb la darrera
mostra que fa referència a l’1 de gener de l’any 2012.
L’any 2004 la ciutat de Mataró tenia 112.179 habitants i la zona de protecció del Projecte 15.105,
això indica que restava cobert per un 13,46% de la població total de la ciutat. D’aquest any de
referència fins a l’any 2012 la ciutat ha experimentat un creixent considerable de població fins
assolir els 124.161 habitants. Aquest s’ha traslladat també amb un major nombre de població a la
zona de Cerdanyola Nord passant a ésser 16.002 habitants, el 12,9 del total de població. Malgrat
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aquest augment de població a la zona l’increment és d’un 5,60, gairebé la meitat de l’increment per
al total de Mataró.
En relació a la concreció per anys, és el període 2004-2006 on hi ha els majors incrementes. Per a
l’any 2004 aquest increment per al conjunt de la ciutat és de 2,16, i aquesta tendència es modera a
partir de l’any 2006 fins el 2009 on inclòs hi ha una davallada d’1,38% en el cas de Cerdanyola
Nord per al període 2007-2008. Es però, a partir de l’any 2009 que en el cas de Cerdanyola Nord es
recupera població amb un increment per sobre del 2%.
Amb les darreres dades disponible s’observa una tendència a la moderació tant per al conjunt de la
ciutat com per a la zona de protecció on gairebé no hi ha canvis de l’any 2011 al 2012. Així doncs,
la dinàmica anunciada en la diagnosi de l’any 2004 on sembla que el creixement de població no
semblava tenir aturador atès les taxes de variació anual, ha canviat. Val a dir que aquest fenomen
demogràfic d’aquest darrer decenni és similar per al conjunt de Catalunya on el fet migratori ha
estat un factor explicatiu del creixement de població i molt superior al del creixement natural, que
és la diferència entre naixements i defuncions.
Taula 2. Habitants de Mataró i de la zona de protecció segons les dades del patró d’habitants a 1 de gener.

2004
Mataró
Cerdanyola
Nord

2012

diferència

112179

124161

11982

15105

16002

897

Malgrat aquest creixement sostingut de població en el període on s’ha executat el Projecte
d’Intervenció Integral, la seva distribució no ha estat similar pel territori de la zona tal i com es pot
apreciar en el Plànol 3. Hi ha illes concretes com les compreses entre el carrer de Burriach i el
carrer Garrotxa, i entre el carrer de Burriach i l’Avinguda de Puig i Cadafalch on es per més de 25
habitants per illa. La composició dels edificis d’aquestes seccions són de tipologia de major
densitat edificatòria. El mateix s’observa en les illes compreses entre la Ronda Bellavista i els
carres de Girona i Trinitat o la illa compresa entre el carrer Josep Maria Pellicer, carrer Gatassa i
Salvador Llanas. El creixement s’aprecia com a fenomen més diversificat.
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Plànol 3. Variació de la població de Cerdanyola Nord. Període 2004-2012

Gràfic 1 Variació relativa de la població de Cerdanyola nord i de Mataró

%

1995-2000

2001-2006

2007-2012
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A la diagnosi de l’any 2005 se subscrivia que el barri de Cerdanyola en general constitueix una
comunitat geogràfica i cultural segons l’origen de la població. En aquest moment es posava de
relleu la importància de la immigració dels anys cinquanta i seixanta cap a la ciutat de població
conformant una població amb origen bàsicament de les comunitats autònomes d’Andalusia,
Extremadura i Múrcia. Els fills i filles d’aquesta immigració durant els anys setanta – fenomen
conegut a Espanya com el baby boom dels setanta- , va conformar que el primer origen de la
població fos la nascuda a Catalunya. Aquesta dimensió també contemplava la població nascuda a
Mataró i que per a tot el barri era de 50,71% de la població, seguit de la nascuda a Andalusia amb
un 26,38%, a Extremadura amb un 9,52% i un 13,39% els nascuts a d’altres comunitats autònomes.
Segons les dades disponibles des de 1924 els anys amb més dinamisme d’atracció cap a la ciutat de
Mataró es van donar entre els anys 1963 i 1972 i que correspon a la població abans esmentades.
Tot i aquest gran dinamisme i que va conformar el 13,04% de la població d’arribada en aquest
període. A partir de l’any 1999 s’observa un fenomen migratori amb incidència a la ciutat i en
especial als barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau, però a diferència dels orígens descrits, en
aquesta ocasió correspon a població nascuda a d’altres països majoritàriament extracomunitaris.
Aquesta dinàmica s’observa a l’any 2004 on la població nascuda a d’altres països és del 10,93 per
a la ciutat de Mataró, molt similar al 10,21% de la zona de protecció de Cerdanyola Nord i per al
barri de Cerdanyola Sud és de 16,81%.
Taula 3. Distribució d’alguns indicadors de la població de Cerdanyola Nord i Mataró a 1 de gener de 2012

Indicadors de referencia
Cerdanyola Nord Mataró
Altes de fora del municipi. 2007-2011* (‰)
53,61
53,89
Baixes a fora del municipi. 2007-2011* (‰)
Taxa bruta de natalitat. Any 2011 (‰)
Taxa bruta de mortalitat. Any 2011 (‰)
Mitjana d'edat. 1-1-2012
Nascuts a Catalunya. 1-1-2012 (%)

52,36
11,81
6,96
38,83
55,35

51,77
12,6
7,17
40,07
60,92

Índex de masculinitat(1). 1-1-2012
Nombre mitjà d'habitants per llar. 1-1-2012
Índex d'envelliment(2). 1-1-2012

102,63
2,79
0,78

99,65
2,66
0,94

Índex de sobre envelliment(3). 1-1-2012
Índex de dependència
Població altres països(4). 1-1-2012
Població. 1-1-2012
Població (%). 1-1-2012

0,13
0,14
0,43
0,47
26,83
16,76
16.002 124.161
12,888105
100

* Acumulat durant el període 2007-2011 en relació amb la mitjana de població durant aquest mateix període.
1. És el resultat de multiplicar per 100 el quocient d'homes entre dones d'una població.
2. És el quocient entre la població de 65 o més anys i la menor de 15 anys.
3. És el quocient entre la població de 85 o més anys i la de 65 anys o més anys.
4. Percentatge de població nascuda fora de l'Estat espanyol sobre la població total del barri.
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Aquesta tendència s’observa també en les dades disponibles per a l’any 2012. En el període 20042012 la població nascuda a d’altres països ha augmentat 6 punts per al conjunt de Mataró passant a
ésser el 16,76%, tot seguint una dinàmica similar al de la resta de Catalunya i d’Espanya. A
Cerdanyola Nord aquest augment és molt accentuat ja que per aquest any aquesta població sobre el
total del barri és del 26,83%, 10 punts percentuals més que la de la ciutat quan a l’any de referència
inicial no hi havia una diferència tan significativa.
Aquesta tendència posa de relleu el dinamisme del fenomen migratori i la concentració d’aquesta
en zones socio-espacials concretes de la ciutat on es donen característiques en tant que factors
tractors. Bàsicament aquest factors són el preu del mercat de l’habitatge, les xarxes autònomes de
la població migrada i la proximitat a un mercat de treball demandant de mà d’obra.
Es denota un altre canvi substancial i numèric i que és que el nombre de població nascuda a
d’altres països supera la població nascuda a Andalusia i Extremadura de forma conjunta.
Segons la nacionalitat estrangera de la població de la zona de protecció, tal i com es pot apreciar en
la Taula 4, el 44,3% de la població és de nacionalitat marroquina, seguit d’un 18,11% que és la
població amb nacional senegalesa o gambiana. Es constava també una presència de la comunitat
xinesa essent un 9,07 del total. A part de la concentració de les nacionalitats en aquests grups més
nombrosos, així com d’altres zones de Catalunya, s’observa una diversitat d’orígens considerable.
Taula 4. Distribució de la població de nacionalitat estrangera. Cerdanyola Nord. Gener 2012

Nacionalitat
Marroc
Senegal

Població
%
1341
312

44,23
10,29

Xina

275

9,07

Gàmbia
Mali
Colòmbia
Argentina
Equador

237
97
74
71
50

7,82
3,2
2,44
2,34
1,65

48
47
47

1,58
1,55
1,55

433
3032

14,28
100

Paraguai
Itàlia
Romania
Altres
nacionalitats
Total

Una característica que ja es destacà en la diagnosi és l’envelliment progressiu de la població
nascuda a altres comunitats autònomes, i que tenen una mitjana d’edat molt elevada, mentre que la
població estrangera presenta una mitjana d’edat més baixa. En aquest sentit la població estrangera
es converteix en un factor alentidor del procés d’envelliment de l’estructura de població.
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En el Gràfic 2 es fa un exercici de comprar l’estructura d’edat per segons la nacionalitat de la
població. Es constada el fenomen descrit. La població estrangera presenta una piràmide d’edat més
jove amb essent el grup més nombrós el de 30 a 39 anys en homes, mentre que la piràmide d’edat
dels primer moradors de nacionalitat espanyola és la característica d’una població subjecte a un
fenomen d’envelliment demogràfic i de davallada dels naixements.
La reagrupació familiar també es constata en aquesta piràmide de població, o l’establiment de
parelles amb membres de nacionalitat estrangera. El patró de tenir més fills per dona i a edats més
temprances exposa una presència important de població menor de 5 anys i amb un percentatge prop
al 6%. Percentatge elevat si es compara amb tots els grups d’edat de la població de nacionalitat
espanyola. En comparació amb la mitjana d’edat per sexes, s’observa Taula 5 que la mitjana d’edat
dels homes es més baixa que la de les dones, i tot i que més baixa, força similar a la resta de
Mataró.
GRÀFIC 2 Piràmide d’edat de l’estructura per sexe i edat de la població de Cerdanyola Nord per nacionalitat.

95 i més
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85-89
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Taula 5. Distribució de la mitjana d’edat de Cerdanyola Nord i Mataró. Gener de 2012
Cerdanyola
Nord
Mataró

Homes

Dones

Total

37,69

40,00

38,83

38,60

41,52

40,07

En relació a aquesta observació si es fa la parangonació del barri de Cerdanyola Nord amb la resta
de la ciutat, es constata una gran similitud malgrat que l’estructura d’edat de la ciutat de Mataró é
una mica més envellida tant en homes com en dones. L’exercici comparatiu amb l’estructura de
població a 1 de gener de 2004 no mostra grans canvis de tendències i és força similar per ambdós
unitats.
GRÀFIC 3 Piràmide d’edat de l’estructura per sexe i edat de la població de Cerdanyola Nord en
comparació a la de Mataró.

Estructura per edat i sexe de Cerdanyola Nord i Mataró 2012
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Ja s’ha fet esment que el percentatge de població estrangera per al barri de Cerdanyola és del
26,83%. La distribució d’aquesta població sobre el territori, tal i com mosta el Plànol 4, es d’una
tendència de presència en la zona sud del barri i és on se concentren en totes les illes, a excepció
d’una petita illa situada al carrer Burriach. Fer menció que en la part nord se concentren gairebé la
totalitat de les illes amb una concentració inferior al 10% mentre que en la part sud i sud-est, hi ha
illes amb més del 50% de població estrangera. Això posa de manifest una concentració territorial i
dual de la població estrangera al barri.
Plànol 4. Distribució de la població estranger al barri de Cerdanyola segons illa de residència. Gener de
2012

Malgrat que s’ha indicat que l’estructura de població migrant és més jove, no és en les illes on hi
ha percentatges per sobre del 20% on hi hagi més població jove, ens el contrari. És a dir en
aquestes illes s’observen una concentració de població per sobre de 65 anys. Això indica que la
població amb nacionalitat espanyola és més envellida. Això conforma uns edificis i comunitats de
propietaris on bàsicament hi ha població estrangera d’edat més jove i població que correspon als
primers moradors de més avançada edat bàsicament. Aquesta descripció es pot visualitzar al Plànol
5 on hi ha illes amb més del 20% de població per sobre aquesta edat.
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Plànol 5. Distribució de la població estranger major de 65 anys al barri de Cerdanyola. Gener de 2012

La dimensió socioeconòmica del barri de Cerdanyola.
La diagnosi de l’any 2005 a nivell comercial destacava que la tipologia d’establiments comercials
era molt desigual a la ciutat de Mataró.
El Centre i l’Eixample concentraven pràcticament la meitat dels establiments comercials de la
ciutat. Malgrat això, aquestes dues zones de la ciutat oferien un menor nombre d’establiments del
sectors de les compres quotidianes com són l’alimentació, subministres per a la llar... tipus de
comerços anomenats de proximitat. En aquest sentit la realitat comercial de la ciutat posava de
relleu que en els barris el tipus d’establiments eren més residencials i dirigits a proveir bens i
serveis quotidians.
Taula 6 distribució del nombre d’establiments comercials per barri i sector i distribució del nombre d’establiments per
cada mil habitants.
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Una de les característiques que ajuda a la descripció de la tipologia comercial és el concepte
anomenat eix comercial. Aquest concepte fa referència a les característiques necessàries en la
concentració comercial i que poden correspondre a la continuïtat de les façanes comercial i la
possibilitat de passeig, oi espais relacionals com elements centrals.
Més enllà dels eixos històrics i centrals de la ciutat de Mataró o les grans superfícies, al 2005 es
detectaven altres eixos i concentracions como eren alguns carrers de Rocafonda, PeramàsEsmandies, l’Eixample i en relació a Cerdanyola concentrat en els carres i avingudes Gatassa, Puig
i Cadafalch i Rosselló. Des del 2004 fins aleshores el fenomen de la construcció, de la urbanització
i l’ordenació de carrers ha facilitat i ajudat a la disposició d’aquests eixos o creació d’altres en les
noves zones de la ciutat.
A més de la venda en aquests establiments cal mencionar la tipologia de parades de venda no
sedentària com pot ser el mercat setmanal de fruita a Cerdanyola.
En el moment actual no es disposen de dades de l’any 2012 per a comparar amb la diagnosi de
l’any 2005, així com amb les diferents enquestes d’hàbits de consum realitzats per a tota la ciutat.
Malgrat això, es pot fer una descripció de la tendència i la tipologia d’establiments en aquest any
en relació al barri de Cerdanyola Nord.
Plànol 6. distribució de l’activitat econòmica a la zona de protecció 2012.
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Si s’observa el Plànol 6 s’aprecia que l’activitat econòmica del barri se concentra anys després en
els mateixos carrers esmentats. La concentració de l’activitat econòmica és més present a
l’avinguda Puig i Cadafalch, al carrer i l’avinguda Gatassa. També hi ha alguna petita concentració
a alguns trams de la Ronda de la Roca Blanca o la Ronda Bellavista.
Un dels objectius del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola era la reurbanització de
l’eix cívic de l’Avinguda Puig i Cadafalch així com d’alguns trams de carrers i cruïlles. Una de les
intencions manifesta era també la facilitació de voreres més amples i linealitats per a facilitar el
passeig, la relació i oferir més possibilitats a l’eix comercial en concret. Possiblement aquestes
actuacions han ajudat al manteniment d’aquests eixos i concentracions comercials.
En relació a l’activitat comercial el Plànol 7 ens ofereix informació detallada sobre la distribució
per tipologia sobre el territori. En aquesta ocasió s’observa el ja esmentat: el manteniment de la
concentració d’establiments de provisió d’elements per a la llar, d’alimentació i provisió per a la
persona, i combinant amb comerços de tipologia mixta. De forma molt dispersa per la resta del
barri es pot observar que el tipus d’activitats comercials són bàsicament d’hostaleria i restauració i
d’alimentació quotidiana.
Plànol 7. distribució de l’activitat comercial a la zona de protecció. 2012.

En relació a l’any 2005 hi ha dos fenòmens que han incidit considerablement: un és la situació de
crisi econòmica que ha alterat els hàbits de compradors i les estratègies comercials, i per altra
banda la presència de població d’altres orígens que demanden d’altres tipus de béns i serveis.
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En aquest sentit un dels primers impactes de la crisi ha estat les dificultats de comerciants per
ajustar-se a les exigències del moment i que s’ha traslladat en alguns casos al tancament de
l’establiment. Amb les dades actuals s’observen a la zona de protecció 119 establiments quan a
l’any 2005 no arribaven als 170.
Una altra de les conseqüències ha estat l’aparició de nous establiments anomenats comerços ètnics,
que són regentats per població d’origen migrant i ofereixen béns i productes bàsicament dirigits a
població migrant o de productes dels països d’origen que sovint es barregen amb productes
autòctons. Aquesta conseqüència s’ha convertit en el temps en un fenomen per se que s’ha barrejat
amb la desaparició gradual del comerç de barri tradicional per aquests. Un exemple clar és l’eix del
carrer Rosselló on aquests darrers anys s’ha accentuat aquesta rotació i procés de transformació.
Atès les dificultats de les famílies també han canviat els seus hàbits de compra. A nivell gràfic es
podria mencionar que la població que té baixos ingressos provinents tant de les rendes del treball
com de prestacions públiques ha canviat el seu comportament i comença a fer les seves compres en
aquests establiments de comerç ètnic o a operadors comercials de major superfície com són els
hipermercats d’altres zones de la ciutat, o en especial a l’operador del carrer València a la zona Sud
del barri. Tot i això aquesta és una descripció gràfica i descriptiva de la que no es disposen dades
empíriques.
Observar el primer impacte de la situació de crisi socioeconòmica al territori és dificultós atès la
complexitat de disposar de dates a nivell de detallat de la zona de protecció, i que sobretot permetin
una comparabilitat tant amb el temps com amb d’altres territoris. És per això que observar l’efecte
sobre l’activitat econòmica i sobre el mercat de treball concret és intricat. Malgrat això es pot
mencionar que si que hi ha hagut una dallava considerable de les activitats econòmiques ja que s’ha
passat de les 366 de l’any 2007, a les 303 de l’any 2012. Aquesta dallada però no és similar en tots
els sectors; ja que bàsicament ha afectat a la indústria, que representa el 65, 07% del total. Aquesta
davallada es denota també amb una altra del sector serveis, però malgrat això la prevalença de
l’activitat de serveis és preeminent.
Taula 7. Distribució de l’activitat econòmica per sector a Cerdanyola Nord.

Indústria
Construcció
Serveis
Total

31/12/2007
Nombre
%
103
28,14
14
3,83
249
68,3
366
100

31/12/2012
Nombre
%
62
20,46
9
2,97
232
76,57
303
100
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Plànol 8. Distribució de l’activitat industrial a la zona de protecció. 2012.

Tot i que el barri de Cerdanyola bàsicament és un barri residencial s’observa al 2012 una presència
d’activitat industrial. Val a dir que aquesta presència difereix de la volumetria d’espais dels que es
disposen als polígons industrials de la ciutat, però tal i com es pot apreciar en el Plànol 8. Hi ha una
presència industrial al territori concèntrica a la zona est. Existeixen altres explotacions industrials
al barri però com es pot veure són de poca superfície i molt dispersos.
Una gran incidència sobre el barri de Cerdanyola a tenor de l’actual crisi econòmica i el seu
impacte sobre el mercat de treball és l’increment estrepitós de la població en situació d’atur.
Les dades disponibles a nivell de país denoten que la destrucció d’ocupació i les dificultats de
determinats grups i col·lectius per a inserir-se o re-inserir-se són la tendència dels anys 2010 a
2012. Hi ha altres elements també relacionats com a variables intervinents que són el model de
provisió global del benestar o les polítiques que s’endeguen des dels detentadors públics per a
corregir aquesta situació. Aquestes dimensions juntament amb les característiques empresarials i
del mercat de treball regional i local poden ajudar a explicar perquè hi ha tanta divergència d’uns
països a d’altres a nivell d’Europa.
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Mataró no està aïllat d’aquesta inclinació. Ha vist incrementar la seva taxa d’atur de manera
estrepitosa i alarmant a conseqüència de la situació socioeconòmica essent la ciutat de Catalunya
amb més de cinquanta mil habitants amb major taxa. Altra situació coneguda és que l’atur no
afecta a tots els col·lectius per igual: són la població d’origen migrant, els joves, les dones i els
majors de 50 anys els que concentren el major nombre.
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Al tancament de l’any 2012 la taxa per a la ciutat era de 21,63% indicant que 14.492 persones
estaven aturats/des. Aquest més va suposar un petit retrocés en relació al més anterior, però
comparant amb el 2011 l’increment denota la tendència a l’alça, i més si es compara amb el 2005 –
any de realització de la diagnosi- quan era de 6.385 persones al tancament de l’any, o sigui un
10,4%.
I el barri de Cerdanyola Nord ha format part de les dades de la ciutat de Mataró i de l’àrea de
delimitació d’aquestes dades. Com s’ha exposat amb antelació és complex disposar de les dades
fefaents de la zona de protecció ja que les unitats de mesura per part dels òrgans que recullen
aquesta informació ho fan a nivell de codi postal i no pas de districte o secció censal. A més no es
coneix la població que està en cerca d’ocupació i donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya,
però de la mateixa manera és dificultós conèixer la taxa.
Com es pot observar en la Taula 8 i en la
Taula 9 a nivell general el grup més nombrós és el masculí i el de població major de 30 anys. No es
pot fer l’anàlisi en comparació al grup de referència.
Taula 8. població en situació d'atur per sexe, grup d’edat i nacionalitat. gener 2013
Aturats de
nacionalitat
espanyola
<20 anys
20-24 anys
25-29 anys
30-44 anys
45-64 anys
Total

Home
52
136
218
743
1093
2242

Dona
32
86
171
747
1182
2218

Total
84
222
389
1490
2275
4460

Aturats de
nacionalitat
estrangera
Home
30
33
74
434
292
863

Dona
9
26
56
215
133
439

Total
39
59
130
649
425
1302

Total aturats

Home
82
169
292
1177
1385
3105

Dona
41
112
227
962
1315
2657

Total
123
281
519
2139
2700
5762

Taula 9. Distribució de l'atur registrat per sexe, segons grup d’edat i nacionalitat. 2013
Aturats de
nacionalitat
espanyola
<20 anys
20-24 anys
25-29 anys
30-44 anys
45-64 anys
Total

Home
63,4
80,5
74,7
63,1
78,9
72,2

Dona
78,0
76,8
75,3
77,7
89,9
83,5

Total
68,3
79,0
75,0
69,7
84,3
77,4

Aturats de
nacionalitat
estrangera
Home
36,6
19,5
25,3
36,9
21,1
27,8

Dona
22,0
23,2
24,7
22,3
10,1
16,5

Total
31,7
21,0
25,0
30,3
15,7
22,6
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3.L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
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3.1 ORGANITZACIÓ EXECUTIVA
Organització executiva
Per a la realització del Projecte i seguint les indicacions del reglament que desplega la Llei, l’Ajuntament de
Mataró va designar una figura de responsable del mateix i una altra figura de responsable econòmic.
La figura de responsable va caure des d’inici en la figura de la Coordinadora de Serveis Territorials i la de
figura de responsable econòmic en l’interventor general de l’Ajuntament de Mataró.
A diferència d’altres Projectes d’Intervenció Integral de la mateixa convocatòria i posteriors, el Projecte
presentant per l’Ajuntament de Mataró no va comptar amb Oficina de Llei de Barris al territori ni d’una
figura de coordinador/a.
El fet que la responsable del Projecte fos la mateixa figura que coordinava l’execució de les polítiques
territorials de l’Ajuntament va facilitar la implementació de les diferents accions tant urbanístiques com de
construcció d’equipaments. En aquest sentit el gruix de les accions es van liderar des del Servei Municipal
d’Obres i des del Servei de Manteniment.
Les accions del camp 3 pertinents a les accions de rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la
supressió de barreres arquitectòniques es van liderar també des de l’Àrea de Serveis Territorials però
gestionats per l’empresa municipal Prohabitatge. Aquesta empresa municipal va assumir les gestions
d’atenció, recepció de documentació i seguiments dels projectes d’obres als edificis de la zona de protecció.
Les accions del camp social, i amb un pes inferior en el gruix del Projecte es van gestionar des de l’Àrea de
Serveis Personals.
Gràfic 4 Estructuració orgànica de l’execució del projecte.

La participació ciutadana.

31

L’any 2004 el barri de Cerdanyola era un dels tres barris de la ciutat on l’Ajuntament de Mataró
havia iniciat processos de participació ciutadana a través dels denominats plans integrals.
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Aquesta metodologia de participació es basava en una lògica on els ciutadans podien articular les
seves demandes i necessitats, i ésser actors del canvi a nivell territorial.
Les transformacions demogràfiques, econòmiques, culturals i socials a nivell global i amb
incidència en la vida de les ciutats i en els barris posava de relleu la necessitat d’articular
mecanismes que permetessin a les administracions disposar d’un major grau de coneixement, per
tal de poder afrontar aquests reptes i avançar en termes de cohesió social i de millora territorial.
Identificades les necessitats es podrien definir accions concretes. Era important en aquest procés fer
partícips a la població que vivia, residia, treballava o es relacionava en els barris per a dissenyar i
implementar accions per i amb la població.
Imatge 1. Una de les sessions d’un dels grups de treball.

Amb aquesta eina es va
anar desenvolupant a el Pla
Integral de Cerdanyola que
des de l’any 2004, i durant
un període de 15 mesos, es
va realitzar una diagnosi
participada del barri. A
partir d’aquesta es van
definir
unes
accions
concretes i que van
permetre la realització d’un
Projecte
d’Intervenció
Integral.
Atès
aquest
producte participat i basant
en les necessitats concretes
identificades es va acordar
per part dels membres del
Consell presentar-se a la segona convocatòria de la Llei de Millora de Barris que requerien una
atenció especial al 2005. I el Projecte presentat i resolt és el que ara és ocupat i avaluat.
El Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola no té un organisme de participació propi
de seguiment i execució d’aquest. Existeix el Comitè de Seguiment i Avaluació en tant que
organisme i fòrum definit en el Reglament que desplega la Llei; però no es va crear un organisme
ad hoc ja que existia prèviament aquest Pla Integral.
En aquest sentit des de l’any 2005 fins l’any 2012 s’ha anat fent seguiment de l’execució del
Projecte tant per a donar-ne comptes, com per a recollir les impressions dels membres d’aquest
òrgan de participació.
Val a dir que la zona de cobertura d’aquest òrgan de participació correspon a la totalitat geogràfica
i cultural del barri de Cerdanyola i no només a la zona de protecció beneficiària del Projecte.
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El Pla Integral està composat a nivell organització per un plenari o consell on hi ha presència de
representants de les diferents forces polítiques presents al consistori, de representants d’entitats
cíviques i veïnals, culturals, regionals, econòmiques i religioses del barri de Cerdanyola, així com
diversos ciutadans i ciutadanes a títol individual. Aquest està presidit per un càrrec electe designat
pel president de la Corporació Municipal i està assistit per un professional municipal que fa
funcions de secretari tècnic.
Gràfic 5 Estructuració dels òrgans de participació.

Per a millorar la participació, els debats i la concreció dels temes, el Consell del Pla Integral es va
dotar de dos grups de treball amb un caràcter més obert i no tant reglamentat com l’anterior òrgan.
Es van crear dos grups de treball i que van ser un centrat en temes de cultura i cohesió social i un
altre centrat en temes d’urbanisme, mobilitat i medi ambient. En aquests fòrums de treball i
participació s’han tractat diversos temes tant relacionats amb el Projecte com d’altres temes
d’interès per al territori. A continuació es descriu alguns dels temes s’han treballat en aquests
grups:
Elements treballats en el Grup de Cultura i Cohesió Social:
Seguiment de la posada en marxa de l’Equipament Formatiu de Tres Roques
Presentació del programa “Treball als Barris”.
Projectes educatius al territori.
Remodelació del CAP de Gatassa
Seguiment dels serveis de mediació ciutadana al barri
I Mostra Gastronòmica de Cerdanyola
Instal·lacions de l’antiga Escola UPM
II Mostra d'Entitats de Cerdanyola
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Campanya de Civisme a Cerdanyola
Visita al casal de la gent gran de Mas Miralles (actual Oriol Batista)
Elements treballat en el grup de treball d’urbanisme, mobilitat i medi ambient:
Proposta de modificació de planejament al solar adquirit a Joan Maragall
Proposta de millorar de sis cruïlles
Presentació de l’estudi sobre instal·lació d’ascensors als edificis, i sobre els ajuts a la
rehabilitació
Elaboració i seguiment de propostes per a la millora de carrers
Visita a Mas Miralles per a la redacció del nou projecte
Visites de les obres de millora dels edificis i carres in situ
Campanya de Civisme a Cerdanyola
Polítiques de Sostenibilitat a la ciutat: el Tub Verd i la Casa Capell
En el moment actual l’Ajuntament de Mataró ha aprovat un nou Reglament Orgànic de
Participació que regula la participació en aquests òrgans.

Imatge 2. Detall d’una sessió d’un grup de treball.
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3.2 ACTUACIONS REALITZADES
EIX CÍVIC 1 - AVINGUDA PUIG I CADAFALCH.
1. Descripció i calendari d’execució.
3. Beneficiaris/àries
L’Avinguda Puig i Cadafalch és una de les
arteries més importants de la ciutat de Mataró.
És un eix cívic on hi ha presència de comerços i
una gran zona verda. Connecta la zona Nord i
Sud del barri de Cerdanyola.
Com a eix Cívic central per al barri de
Cerdanyola es va proposar poder eixamplar les
voreres i incorporar arbrat en aquells trams on
no hi havia. Tanmateix es plantejava
l’arranjament de les cruïlles amb els diferents
carrers i l’enjardinament de les places, el
soterrament i ampliació dels contenidors de
brossa i l’arranjament i millora de les
infraestructures de clavegueram, aigua, gas i
electricitat.
Gràcies a aquesta actuació s’ha pogut
reurbanitzar l’avinguda Puig i Cadafalch en el
tram comprès entre el carrer Gatassa i la Ronda
Bellavista, incorporant a aquesta actuació les
places adjacents Tomàs Ribas i Isla Cristina, a
més de la peatonalització dels carrers Sicília i
Mallorca. Aquesta actuació ha permès la
reurbanització d’una zona que compren una
superfície de 14.036m2.
Les obres es van realitzar durant l’any 2006 i
2007 i van finalitzar al segon semestre del
2007.
2. Objectius plantejats
- Recuperar l’espai públic dels carrers i
espais existents per a la millora de la
qualitat de vida de les persones.
- Millorar l’accessibilitat de les persones
amb
la
supressió
de
barreres
arquitectòniques i l’eliminació d’elements
inadequats (pals elèctrics, baranes,
mobiliari urbà obsolet, …)
- Crear eixos cívics de recorregut intern de
l’àrea que permetin desplaçaments amables
i segurs per als vianants.

-

Població de la zona de protecció, 16.002
habitants
- Població que treballa, fa les seves
compres o es relaciona a l’Eix Cívic.
4. Recursos emprats
-

Personal Àrea de Serveis Territorials
Contractació dels estudis
Contractació de projectes executius i
direccions de les obres.
Contractació de coordinacions de
seguretat i salut.
Contractació d’empreses per executar
l’obra.

5. Pla financer
Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

1.486.544,58€

1.486.544,58€

100,00%

6. Principals objectius assolits
-

10.890 m2 de paviment renovat
2.384 m2 d’espai públic peatonalitzat
762 m2 d’espais verds
500 m2 de voreres ampliades
15 cruïlles de vianants adaptades
104 nous arbres, 21 bancs i 20 papereres
3 grups de contenidors soterrats i de
reciclatge
7. Indicadors d’impacte
-

-

Millora dels subministres
Millora de les voreres més amples per
tal de poder passejar i afavorir l’eix
comercial i la restauració.
Treball amb les entitats de la zona i
veïns sobre l’execució de les obres.

35

INFORME FINAL 2005-2012
Cerdanyola de Mataró

Imatge s i plànols explicatius de les actuacions de l’Eix Cívic 1.

Imatge 3. plànol explicatiu de les actuacions realitzades

Imatge 4. jocs infantils a la plaça Tomàs Ribas i vista de l’avinguda Puig i Cadafalch

Imatge 5. voreres més amples i contenidors soterrats a l’avda. Puig i Cadafalch.
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REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS
1. Descripció i calendari d’execució.
3. Beneficiaris/àries
Al barri de Cerdanyola tradicionalment hi ha
hagut una cultura rehabilitadora per sobre de la
mitjana de la ciutat. Tot i això hi ha un volum
considerable d’edificis antics que requereixen
una intervenció.
D’altra banda al 2004 es detectà una nul·la
implantació al barri d’ascensors o accions
dirigides
a
suprimir
les
barreres
arquitectòniques. Un estudi realitzar per la UPF
contrastava aquest fet i proposava l’actuació en
alguns edificis on era possible la instal·lació
d’ascensors.
Es va establir una estratègia municipal a tenor
de la Llei de Barris per a signar convenis amb
ascensoristes, entitats bancàries, suport a
comunitats mitjançant l’empresa pública
Prohabitatge, col·laboracions amb el col·legi
d’aparelladors i la possibilitat d’avançar ajuts
per part de l’Ajuntament.
Gràcies al Fons de Barris l’Ajuntament
complimentava els ajuts atorgats per part de la
Generalitat de Catalunya i s’incrementaven els
percentatges d’aquests. A més per ésser a la
zona protegida hi havia un 10% addicional
sobre la subvenció resolta.
Els ajuts econòmics van permetre que algunes
comunitats
poguessin
iniciar
accions
rehabilitadores.
La crisi del sector de la construcció i les
dificultats de les comunitats va incidir en la
demora de les obres dels darrers anys.
2. Objectius plantejats
- Millorar l’accessibilitat interior dels
edificis amb la instal·lació d’ascensors i
frenar la degradació dels elements comuns
com la façana i la coberta.
- Ajudar en els processos de rehabilitació.
- Consolidar una cultura rehabilitadora en les
comunitats de propietaris.
- El programa d’instal·lació d’ascensors
plantejava el poder ubicar 12 ascensors, i el
programa re rehabilitació poder realitzar
actuacions en 20 edificis.

-

5.920 residents a la zona de protecció.
Propietaris i propietàries dels edificis
amb resolució favorable.

4. Recursos emprats
-

Empresa municipal Prohabitatge
Àrea de Serveis Territorials
Servei de Mediació Ciutadana

5. Pla financer
Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

719.824,12€

719.824,12€

100,00%

6. Principals objectius assolits
-

-

27d’edificis amb informe favorable
21 edificis amb actuacions
rehabilitació:
o 12 cobertes
o 23 façanes
o 16 instal·lacions
284 Habitatges amb actuacions
11 ascensors instal·lats

de

7. Indicadors d’impacte
-

-

-

Es va fer un estudi sobre la viabilitat
d’instal·lació d’ascensors.
S’ha
avançat
en
la
cultura
rehabilitadora.
La crisi actual ha frenat els processos de
rehabilitació, però encara hi ha
comunitats que inicien accions.
La rehabilitació ha ajudat a crear
sentiment de pertinença a la comunitat
de propietaris.
S’han treballat altres processos de tipus
comunitari.

38

INFORME FINAL 2005-2012
Cerdanyola de Mataró

Taula 10. Relació de les comunitats beneficiàries dels ajuts segons tipologia.
Habitatges

Locals

Ronda CERDANYA 16

4

0

1

Avda. PUIG I CADAFALCH 266

16

2

1

Carrer BURRIAC 81

15

0

1

1

1

Carrer BURRIAC 83

15

1

1

1

1

Carrer BURRIAC 89

15

4

1

1

1

Carrer BURRIAC 93

15

1

1

1

1

Carrer FERRER DALMAU 23

10

4

1

1

1

1

Carrer JOAN MARAGALL 45

8

2

1

Carrer JOAN MARAGALL 53

14

2

1

1

1

1

Carrer LA GRANJA 18

2

1

1

Ronda CERDANYA 17-19

12

2

1

1

Carrer BURRIAC 85

15

0

1

1

Carrer JOAN MARAGALL 26

6

2

1

1

Plaça CANYAMARS 3

6

2

1

Carrer GARROTXA 57

12

2

1

Carrer JOAN MARAGALL 97

9

2

1

1

1

Carrer BURRIAC 61

11

2

1

Carrer GARROTXA 2

12

6

1

Carrer QUERALBS 28

15

4

1

Ronda CERDANYA 5

10

1

1

Ronda CERDANYA 5 - BURRIAC
55
Ronda ROCABLANCA 13

25

3

8

1

Avda. PUIG I CADAFALCH 203

10

2

Avda. PUIG I CADAFALCH 254

10

0

1

Carrer QUERALBS 16

13

3

1

Carrer BURRIAC 55

15

2

1

Carrer BURRIAC 59

10

1

1

284

49

11

TOTALS

Ascensor

Coberta

Façana

Instal·lacions

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

21

14

Imatge de les actuacions de rehabilitació i instal·lació d’ascensors.
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Imatge 6. detall dels ascensors instal·lats al carrer Garrotxa, 2 i per la façana al carrer Canyamars.

Imatge 7. Rehabilitació de façana al carrer garrotxa,2 i reforma integral al carrer Joan Maragall, 26
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Imatge 8. Rehabilitacions realitzades a l’edifici del carrer Joan Maragall, 26

Imatge 9. Rehabilitació de les façanes del carrer Burriach, 61
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MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I EQUIPAMENT DELS CARRERS BURRIACH,
CALASANÇ MARQUÈS, VERGE DE LES MERAVELLES I ALTRES CRUÏLLES I
TRAMS DE CARRERS
1. Descripció i calendari d’execució.
Un conjunt d’actuacions en carrers i cruïlles són
les que se presenten a continuació.
En la diagnosi presentada a l’any 2004 es
posava de manifest que encara hi havia molts
elements presents fruit de l’urbanisme poc
planificat i especulació que conformaren
l’origen del barri.
Amb el temps i amb l’impuls dels ajuntaments
democràtics es van anar fent actuacions
puntuals però encara persistien greus problemes
urbanístics, voreres petites, carrers que
dificultaven la mobilitat del transport públic i la
mobilitat interna del barri, presència de
contenidors en superfície, manca d’aparcament
públic i l’existència de xarxa de subministres en
superfície i que presentava nombrosos dèficits i
grans barreres per als vianants i vehicles.
En aquest sentit es va plantejar la reurbanització
de diferents trams de carrers i cruïlles que
permetessin un recorregut per al vianant i que
enllaça carrers amb les zones verdes i zones
d’equipaments, es poguessin eixamplar les
voreres i poder disposar d’arbrat on fos
possible.
En el cas de les cruïlles la intenció era poder fer
un arranjament sempre que l’esquema de
mobilitat del sector ho permetis per tal de poder
millorar-les, soterrar els contenidors de brossa i
millorar les infraestructures d’aigua, gas,
electricitat i clavegueram.
Tanmateix es va aprofitar per incorporar en el nou
enllumenat de sistemes informàtics d’encesa i
apagada .
A aquestes actuacions es van fer paral·lelament una
aposta per a poder millorar les façanes i edificis
d’aquests trams com va ser el cas del carrer
Burriach.

2. Principals objectius assolits
-

- Crear eixos cívics de recorregut intern de l’àrea
que permetin desplaçaments amables i segurs
per als vianants
- Recuperar l’espai públic del carrer per fer

els recorreguts amables i segurs per als
vianants i millora de la qualitat de vida de
les persones.
- Millorar l’accessibilitat del espai públic
barreres arquitectòniques i l’eliminació de
d’elements inadequats (pals elèctrics,
baranes, mobiliari urbà obsolet, …)

4. Beneficiaris/àries
-

16.002 habitants del barri
Població que va a fer les seves compres,
participa del teixit associatiu o es
relaciona en l’espai públic.
5. Recursos emprats
Personal de l’Àrea de Serveis
Territorials
- Servei
d’Obres
i
Servei
de
Manteniment.
- Contractació de projectes executius i
direccions de les obres.
- Contractació de coordinacions de
seguretat i salut.
- Contractació d’empreses per executar
l’obra.
6. Pla financer
-

Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

1.720.716

1.677.888,42€

97,51%

7. Indicadors d’impacte
- Millora i adaptació dels carrers i cruïlles
del barri.
- Augment de m2 d’espai públic
peatonalitzat
- Millora del mobiliari urbà i l’enllumenat
públic, i soterrament de contenidors
- Renovació de paviments
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Reurbanització del carrer Burriach
Reurbanització del carrer de Calassanç
Marquès
Cruïlla 1 Ronda Cerdanya/ Carrer de

3. Objectius plantejats
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-

Vallès
Cruïlla: 2 Carrer Trinitat/ Carrer de
Vallès
Cruïlla 3 Carrers del Mar, Àngel
Guimerà, Tarragona i Gatassa
Cruïlla 4 Carrers Major, Capellanets,
Mare de Déu de Núria, Tres Roques
Cruïlla 5 Carrers Salvador Llanas,
Queralps, Àngel Guimerà, Pellicer
Cruïlla 6 Carrers Major, Les Agudes,
Verge de la Fuensanta

-

Contenidors soterrats i reparació de la
xarxa de clavegueram
Plantació d’arbres.

Imatge 10. Plànol dels eixos cívic i cruïlles.
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Imatges i plànols explicatius de les actuacions

Imatge 11. Detall de les intervencions realitzades al carrer Burriach
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Imatge 12. Detall de les intervencions realitzades al carrer Calassanç Marquès.

Imatge 13. Detall del paviment a la cruïlla de la Ronda Cerdanya i carrer Vallès
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Imatge 14. Detall del paviment del carrer Trinitat corresponent a la cruïlla 2.

Imatge 15. Cruïlla 3 Carrers del Mar, Àngel Guimerà, Tarragona i Gatassa
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Imatge 16. Cruïlla 4 Carrers Major, Capellanets, Mare de Déu de Núria, Tres Roques.

Imatge 17. Cruïlla 5 Carrers Salvador Llanas, Queralps, Àngel Guimerà, Pellicer.
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Imatge 18. Cruïlla 5 Carrers Salvador Llanas, Queralps, Àngel Guimerà, Pellicer

Imatge 19. Cruïlla 6 Carrers Major, Les Agudes, Verge de la Fuensanta.
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CONSTRUCCIÓ DE NOU EQUIPAMENT PER LA GENT GRAN AL PLA D’EN
BAGES. E1
1. Descripció i calendari d’execució.

8. Beneficiaris/àries

La diagnosi realitzada per l’Àrea de Serveis a
les persones a l’any 2004 indicava que existia
una mancança en el tractament de les
actuacions socials adreçades a la gen gran. En
aquest sentit era una necessitat disposar d’un
espai que permetis treballar amb les entitats i
casals de la gent gran, amb un suport de
l’administració en programes d’alfabetització,
d’ús de les noves tecnologies, de recuperació de
memòria i altres adreçats a aquest col·lectiu
molt present a la zona nord del barri.
Inicialment es va preveure la rehabilitació de la
Masia de Can Miralles per a poder ser un espai
de referència per a la gent gran atès la seva
centralitat i proximitat als eixos cívics, així com
la possibilitat que s’oferia de poder disposar
d’una zona verda al davant d’aquesta.
Els estudis i els anàlisis tècnics van determinar
que era inviable l’adequació i consolidació
estructural de la masia. En aquest sentit es va
dissenyar i construir un nou espai per atendre
les necessitats de la gent gran i on es poguessin
realitzar activitats.
Aquest equipament va rebre la denominació
Casal de la Gent Gran Oriol Batista en record i
memòria del conseller delegat de Benestar
Social de l’Ajuntament de Mataró.
Actualment és un espai de referència per a la
gent gran del barri, s’organitzen tallers, cursos i
activitats festives dinamitzat per professionals
de gerontologia i informadors.
2. Objectius plantejats
- Ampliar l’oferta d’activitats adreçades a la
gent gran.
- Enfortir la identitat de Cerdanyola.
- Facilitar els hàbits, capacitats i actituds per
l’equitat de gènere i la igualtat
d’oportunitats.
- Fomentar les relacions intergeneracionals.
- Incorporar les tecnologies de la informació.

- 16.002 habitants de la zona de protecció.
- Població del barri major de 65 anys.
- Usuaris/àries dels casals.
9. Recursos emprats
-

10.

Personal Àrea de Serveis Territorials
Contractació dels estudis
Contractació de projectes executius i
direccions de les obres.
Contractació de coordinacions de
seguretat i salut.
Contractació d’empreses per executar
l’obra.
Dinamització i suport del Servei de
Benestar Social.
Pla financer

Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

1.075.097€

1.075.096,87€

100%

11.

Principals objectius assolits

-

Inauguració del Casal de la Gent gran el
21 d’abril de 2012.
- Recurs obert de dilluns a divendres amb
dinamitzadors per a la gent gran.
- Espai de referència per a les entitats i
activitats dirigides a la població més
adulta.
12. Indicadors d’impacte
-

499 usuaris/àries participants en tallers
88
usuaris/àries
a
tallers
intergeneracionals i de ciutat.
92 usuaris/àries participants en les dues
festes per a la gent gran.
En tant que espai relacional a diària
passen pel casal una mitjana de 35
persones tant per informació com per
activitats.
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Taula 11. Relació dels tallers realitzats al Casal de la Gent Gran Oriol Batista.
Taller
usuaris/àries
Tallers puntuals a càrrec de l'Ajuntament
Country
20
Tallers permanents a càrrec de l'Ajuntament
Català
13
D'alfabetització
15
D'informàtica (2 grups)
22
Taller de memòria
12

Activitats
usuaris/àries
Activitats intergeneracionals
"Apadrinem la Muralla" APS
4
"segurs fent el que fem"
9
Visita jutjats de Mataró
10
Sortides
Sincotró Alba
10
Sortida cultura Sitges
10
Teatre Poliorama "Noies de
10
Tallers puntuals i permanents amb voluntaris
Calendari"
Defensa personal adaptat
20 Fundació Jaume Vilaseca
10
Artteràpia
12 Laberint d'Horta
13
Manualitat
15 Castell de Montjuïc
12
88
Taller permanents amb monitors voluntaris
Total usuaris/àries
Informàtica (7 grups iniciació)
77
Balls en línia
20
Punt de creu (2 grups)
15
Escacs
10
Patchwork (4 grups)
40
Poesia
13
Punt de mitja
10
Tai-txí
20
Català oral
16
Tallers externs
Gimnàstica ( 5 grups)
100
Català (Casal Cerdanayola)
16
Alfabetització (Casal Cerdanyola)
11
Informàtica (Casal Cerdanyola 2 gups)
22
499
Total usuaris/àries

Imatge s i plànols de la construcció de l’equipament
Imatge

20. Plànol de la planta
baixa del nou equipament
adequat com espai relacional
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Imatge 21. Plànol de les diferents plantes on s’aprecia l’adequació per activitats per a la gent gran.
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Imatge 22. Vista aèria de l’antiga Masia de Can Miralles i plànol àrea actuació.
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Imatge 23. Foto de grup dels usuaris/àries del Casal de la Gent Gran Oriol Batista.
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CONSTRUCCIÓ DE NOU EQUIPAMENT DE RELACIONS SOCIALS, CIUTADANES I
CÍVIQUES A TRES ROQUES.
1. Descripció i calendari d’execució.
La diagnosi realitzada per part de l’Àrea de
Serveis Personals el 2004 subscrivia que el
33,64% de la població entre 15 i 34 anys no
disposava de cap espai ni activitat formal.
D’altra banda hi havia la necessitat d’apostar
per a la formació permanent de joves i la
població en general, i la inexistència de cap
recurs o equipament públic a la zona alta del
barri de Cerdanyola.
En el moment de fer la sol·licitud es va apuntar
també la possibilitat que disposés també un
espai per a un centre obert; però amb el temps i
la definició d’usos i espais va acabar essent un
espai per a la formació permanent de referència
a la ciutat on actualment hi ha una programació
molt activa.
En la part baixa de l’equipament i per a millorar
el dèficit de serveis públics a en aquesta zona
limítrofa de la zona de protecció, en alguns
moments s’han ubicats recursos com el CIRD,
o l’OSAI de l’Ajuntament de Mataró.
2. Objectius plantejats
- Espai d’aprenentatge i gestió social del
coneixement.
- Enfortir la identitat de Cerdanyola.
- Crear un espai de diàleg, creació i
consolidació de nous valors.
- Detectar les necessitats emergents del
joves.
- Fomentar la participació mes enllà de
l'assistència
3. Beneficiaris/àries
-

Població que fa formació permanent.
Usuaris/àries de serveis
públics
municipals.

4. Recursos emprats
-

Personal Àrea de Serveis Territorials
Contractació dels estudis
Contractació de projectes executius i
direccions de les obres.
Contractació de coordinacions de
seguretat i salut.
Contractació d’empreses per executar
l’obra.
Dinamització de l’espai primer per part
de l’Institut Municipal d’Educació i
després pel Servei d’Educació.

5. Pla financer
Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

2.097.157€

2.097.156,56€

100%

6. Principals objectius assolits
Superfície construïda: 1.320 m2
Superfície útil: .133 m2
Número d’aules: 6
Número de sales: 4 (reunions ,lectura,
Internet, reunions i despatx)
- Espai polivalent 1
- 720 cursos i tallers programats en una
mitjana de 65 cursos per als 3 trimestres
lectius.
- 10.800 sol·licituds d’inscripcions a
cursos. mitjana de 900 al trimestre
- 6900 alumnes matriculats, mitjana de
575 al trimestre.
7. Indicadors d’impacte
-

-

Establiment d’un recurs públic a una
zona on no hi havia.
Creació d’un espai de referència de la
formació permanent a la ciutat.
Recurs tractor de població d’altres barris
cap a Cerdanyola Nord per a rebre
formació.
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Imatges de l’equipament i de les activitats que es realitzen en aquest.

Imatge 24. Logotip corporatiu del centre de formació permanent Tres Roques.

Imatge 25. Detall d’una de les aules del centre i vista de la façana principal.

Imatge 26. Detall d’una de les sales de treball i una de les aules taller.
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Imatge 27. Curs de postres i conferència sobre el pare Biscuter.

Imatge 28. Sessió del plenari de l’escola municipal de música i un curs sobre vins.

Imatge 29. Curs de maquillatge.
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FOMENT EN LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT DE VIDA AL BARRI
PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
1. Descripció i calendari d’execució.
3. Beneficiaris/àries
La resolució alternativa de conflictes és una
eina que comença a utilitzar l’Ajuntament a
través del Servei de Mediació Comunitària a
partir de l’any 2002. Atès els bons resultats per
a cercar solucions satisfactòries davant
determinades situacions i la voluntat de fer
treball preventiu amb les entitats i veïns d’un
territori es comença avançar en termes de
prevenció davant possibles conflictes veïnals de
la tipologia que siguin.
El Programa de Mediació Comunitària es volia
desenvolupar al barri de Cerdanyola – tot i que
era prèvia a la Llei de Barri- per tal de poder
oferir la resolució alternativa de conflictes
sobretot des de la vessant de facilitar que els
veïns del barri poguessin ser co-rresponsables
de les decisions d’allò que els afectes i ajudés a
crear pertinença i recuperació de la condició de
ciutadania. En aquest sentit la mediació és una
eina de i per a la participació ciutadana.
Aquest programa és el de menor dotació
econòmica del Projecte i es desenvolupar el
primer any d’implementació d’aquest per ajudar
a desplegar les línies de treball al territori.
Justificada la despesa el Servei es va estendre
per a tota la ciutat i actualment encara està en
funcionament oferint aquesta metodologia i
donant suport en especial als conflictes veïnals
a l’interior de les comunitats de propietaris i
propietària i davant conflictes de convivència.
2. Objectius plantejats
-

-

-

Donar a conèixer i difondre la cultura de la
mediació com una eina de millora de la
cohesió social i de foment de la participació
ciutadana i de capital social.
Fomentar l'ús del diàleg entre ciutadans/es,
sovint de diferents cultures i/o generacions.
Afavorir una gestió transversal dels
conflictes per part de l'Administració,
cohesionant els diferents equips de treball i
creant canals de comunicació intern/extern.

-

16.002 habitants. Recurs dirigit a tota la
població de la zona de protecció, així
com a les entitats existents.
4. Recursos emprats
-

Servei de Mediació Comunitària
Servei de Participació Ciutadana
Comunicació i Imatge

5. Pla financer
Previsió
econòmica
6.000,00€

Executat

6.000,00€

Percentatge
d’execució
0€

6. Principals objectius assolits
-

Coneixement del territori i difusió del
Servei.
Establiment del mapa de conflictes del
barri.
Establiment de canals de comunicació
entre col·lectius.
Intervenció en casos.

7. Indicadors d’impacte
-

-

Gràcies a aquest programa inicial ha
continuat el programa per part de
l’Ajuntament de Mataró fins a
l’actualitat.
Cerdanyola, juntament al barri de
Rocafonda, és una de les zones de la
ciutat on més intervencions de mediació
comunitària s’han realitzat en el període
2005-2012.
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FOMENT EN LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT DE VIDA AL BARRI .
PROGRAMA D’AMPLIACIÓ DE PLACES DE CENTRE OBERT I SUPORT ALS
SERVEIS SOCIEDUCATIUS PER INFANTS
1. Descripció i calendari d’execució.
A la zona de protecció es va destacar per part de
l’Àrea de Serveis a les Persones el 2004 la
necessitat de disposar d’un recurs de centre
obert per atendre l’augment de situacions de
risc dels infants i adolescents del barri.
En un principi es va pensar en la possibilitat
que aquest recurs estigués al nou equipament de
Pla de Bages, antiga Masia de Can Miralles.
Amb el pas del anys i la reorientació cap a
Casal de la Gent Gran Oriol Batista es va
començar a col·laborar amb un recurs de la
iniciativa social de barri que oferia funcions de
Centre Obert al territori.
Actualment
existeix
un
conveni
de
col·laboració entre l’Entitat Salesiana Sant
Jordi amb l’Ajuntament de Mataró per a poder
derivar infants que es puguin beneficiar dels
seus programes i fer-ne el seguiment.
2. Objectius plantejats
- Incrementar el nombre de places
disponibles de Centre Obert al barri.
- Ampliar la xarxa d’intervenció
comunitària amb les entitats del barri
per l’atenció de la infància en risc
- Conveniar amb entitats que treballen
amb infants al barri.

1. Recursos emprats
-

2. Pla financer
Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

144.821€*

119.240,45€

82,34€

*Aquests imports són per a la totalitat dels programes socials, i que en
aquesta s’han desglossat per a facilitat la descripció.

3. Principals objectius assolits
-

-

-

-

3. Beneficiaris/àries
-

Infants de 6 a 12 anys en situació de risc
social i les seves famílies.

Àrea de Serveis a les Persones
Servei de Benestar Social
Col·legi Salesians

Amb la col·laboració d’entitats socials
de caràcter privat que existeixen i
treballen al barri:
S’han atès 41 infants en situació de risc
social al recurs gestionat per l’ entitat
Salesians St. Jordi.
S’ ha mantingut l’ aportació del conveni
de col·laboració que l’ Ajuntament de
Mataró té amb l’ Entitat Salesians St.
Jordi per dos projectes per a infants i
adolescents del barri.
L’ Equip d’ infància i família realitzen
seguiment social de 56 famílies amb
menors a càrrec, de la zona de
Cerdanyola nord.

4. Indicadors d’impacte
-

Manteniment de les 20 places de centre
obert i 12 de l’ Aula d’ Estudi
Del total d’ infants i adolescents atesos
el 52% han estat derivats pels serveis
socials bàsics.
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FOMENT EN LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER A LA MILLORA DE LA
QUALITAT DE VIDA AL BARRI .
PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
1. Descripció i calendari d’execució.
4. Recursos emprats
La zona nord del barri de Cerdanyola es
caracteritza per un volum considerable de gent
gran i tal com es va detectar en la diagnosi un
increment de la població major de 65 anys que
viu sola.
Al barri ja existien recursos per a la gent gran
però situats a la zona Sud i escassos per al barri
més poblat de la ciutat. Algunes persones que
volien participar de tallers o tenir un espai
relacional s’havien de desplaçar al barri veí de
La Llàntia. En aquest sentit es va considerar
apostar per un programa que oferir un ventall
d’activitats diverses i calendaritzat en el temps
per a la gent gran, ja fossin liderats des de
l’Ajuntament, per les entitats o per voluntaris o
voluntàries. El principi era fer prevaldre
l’envelliment actiu de la població del barri.
Val a dir que tot i que al llarg del període 20052012 no s’ha presentat despesa d’aquest
programa aquest s’ha desenvolupat en la seva
totalitat amb aportacions municipals.

-

5. Pla financer
Previsió
econòmica

Executat

Percentatge
d’execució

144.821€*

119.240,45€

82,34€

*Aquests imports són per a la totalitat dels programes socials, i que en
aquesta s’han desglossat per a facilitat la descripció.

6. Principals objectius assolits
-

2. Objectius plantejats
- Realització d’activitats per a la gent
gran.
- Coordinació de casals de gent gran
- Disposar de voluntaris/àries per a
dinamitzar taller i activitats.
3. Beneficiaris/àries

-

Anàlisi i cobertura de les necessitats
formatives
Manteniment dels tallers.
Execució de les activitats programades

Increment de l’oferta d’activitats
adreçades a la gent gran en equipaments
al mateix barri.
Facilitar l’accés de les persones grans
del nord de Cerdanyola a les activitats
per a millorar la seva qualitat de vida,
les relacions interpersonals i el seu
entorn.

7. Indicadors d’impacte
-

-

Àrea de Serveis Personals
Servei de Benestar Social
Casals de gent gran del territori.
Formadors i voluntaris/voluntàries

-

Anàlisi i cobertura de les necessitats
formatives
Manteniment dels tallers que ja existien
i increment de l’oferta
Execució de les activitats programades
gràcies a figures de dinamització
Disposició de l’equipament Casal de la
Gent Gran Oriol Batista inaugurat el
2012
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Imatges sobre algunes activitats dirigides a la gent gran.

Imatge 30. Taller de manualitat i cursos de català per a la gent gran

Imatge 31. tallers de memòria.

Imatge 32. sortides culturals.
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Imatge 33. sortides culturals.

Imatge 34. espai relacional al Casal de la Gent Gran Oriol Batista
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3.3 PLA FINANCER EXECUTAT
A continuació es relaciona el pla financer on es pot apreciar la previsió inicial, les despeses
executades i els compromisos tant per part de la Generalitat mitjançant el Fons de Barris, com els
compromisos econòmics per part de l’Ajuntament de Mataró.
Del pla financer es pot descriure breument que el grau d’assoliment ha estat en la seva totalitat, i
aquest ha assolit el 99,98% de la previsió inicial. Amb aquest percentatge es pot afirmar que s’ha
acomplert integralment. Incidir que malgrat l’aparició de la situació econòmica desfavorable també
per a les administracions públiques i les famílies en relació a les actuacions de rehabilitació, i que
ha estat més intens en els dos anys finals d’execució del Projecte, aquest s’ha desenvolupat.
La zona protegida de Cerdanyola Nord ha estat destinatari de 7.544.307,86€ de recursos públics del
Projecte d’Intervenció Integral al barri de Cerdanyola i que han facilitat la realització de les
actuacions compromeses a l’any 2005. D’aquests recursos 3.773.000,00€ estan subvencionats pel
Fons de Barris i que corresponen a la meitat del total de les despeses. L’altre 50% del total ha estat
destinat per part de l’Ajuntament de Mataró.
El pla financer inicial – i que es pot veure a la Taula 1- estava previst a realitzar-se en 4 anys, però
finalment es va sol·licitar una pròrroga de 2 anys tal i com subscriu la Llei de Barris per tal de
poder cloure tots els projectes.
Com cada actuació de les abans descrites correspon a diferents camps ja que plantegen diferent
objectius, primer es facilita un quadre-resum per actuacions.

Taula 12 Distribució econòmica segons projecte.
Projecte
Eix Cívic 1 Puig i Cadafalch
Diversos Carrers
Equipament al Pla de Bages
Equipament Tres Roques
Programes socials
Rehabilitació elements comuns,
ascensors
Despeses generals
TOTAL

Previst en projecte Compromès
en €
/Executat

Compromès /
Executat en %

1.486.545,00 €
1.720.716,00 €
1.075.097,00 €
2.097.157,00 €
144.821,41 €

1.486.545,00 €
1.677.888,42 €
1.075.096,87 €
2.097.157,00 €
119.240,45 €

100,00%
97,51%
100,00%
100,00%
82,34%

719.824,00 €
301.840,00 €
7.546.000,41 €

719.824,12 €
368.556,00 €
7.544.307,86 €

100,00%
122,10%
99,98%

65

INFORME FINAL 2005-2012
Cerdanyola de Mataró

Taula 13 distribució del pla financer segons el pla financer inicial i el financer modificat.
DADES INICIALS

MODIFICACIÓ

INVERSIÓ
TOTAL (€)

SUBVENCIÓ
GENERALITAT (€)

INVERSIÓ
TOTAL (€)

SUBVENCIÓ
GENERALITAT
(€)

1.153.823,25

576.911,58

1.2 Plantació d'arbrat

29.419,18

14.709,59

18.946,26

9.473,12

62.951,10

31.475,55

64.878,78

32.439,38

14

1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper
mercat lliure
1.4 Mobiliari urbà

19.731,86

9.865,93

32.165,69

16.082,83

1

15

1.5 Recuperació de l'espai per a vianants

375.272,58

187.636,29

331.143,44

165.571,72

1

16

220.754,41

110.377,20

150.367,81

75.183,89

1

17

1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge
de residus
1.7 Renovació de clavegueram obsolet

282.784,90

141.392,45

230.656,66

115.328,29

1

18

1.9 Espai verd per a ús públic

107.166,10

53.583,05

48.544,25

24.272,12

2

21

2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius
dels edificis privats

180.000,00

90.000,00

219.286,59

109.643,27

2

22

2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels
edificis privats

70.000,00

35.000,00

87.101,20

43.550,61

2

23

2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels
edificis privats

310.000,00

155.000,00

330.494,99

165.247,50

2

24

2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis

80.000,00

40.000,00

82.818,02

41.409,01

3

31

3.1 Adequació d'equipament per a la formació

18.585,66

9.292,83

18.585,65

9.292,83

3

32

3.2 Creació d'espais per a activitats socials

1.113.460,00

556.730,00

1.145.837,62

572.920,75

3

33

3.3 Creació d'espai per a oci i cultura

400.000,00

200.000,00

401.222,09

200.611,05

4

41

4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet

22.000,00

11.000,00

29.228,04

14.614,02

5

51

5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels
edificis amb criteris de sostenibilitat

158.218,70

79.109,35

291.346,27

145.673,16

5

52

15.098,45

7.549,23

11.595,80

5.797,90

5

53

62.304,80

31.152,40

32.330,96

16.165,49

6

61

335.212,06

167.606,03

298.019,64

149.009,82

6

62

168.929,43

84.464,71

85.562,43

42.781,49

6

63

5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el
consum d'aigua
5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de
residus
6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per
eliminació d'ombres i instal·lació de nova
il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar
zones fosques
6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a
la dona
6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada
en la conciliació de família i treball

442.806,27

221.403,14

384.033,08

192.016,52

6

64

586.000,00

293.000,00

452.885,27

226.442,66

7

72

6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la
realització d'activitats formatives en l'àmbit de la
dona i la immigració
7.3 Programa de mediació comunitària

6.000,00

3.000,00

6.000,00

3.000,00

7

73

7.4 Programa de foment en la integració social i
cultural per a la millora de la qualitat de vida al
barri
7.5 Despeses de gestió

119.679,08

59.839,54

138.821,41

69.408,63

0,00

0,00

301.840,00

150.920,00

CODI

649.812,72

CAMP

1.299.625,44

1

11

1.1 Renovació de paviments obsolets

1

12

1

13

1

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

81

8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques

825.544,54

412.772,27

840.189,99

420.094,98

8

82

8.2 Ampliació de voreres

234.455,44

117.227,72

358.274,83

179.137,39

7.546.000,00

3.773.000,00

7.546.000,01

3.773.000,00

TOTALS

TOTAL
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Taula 14. Distribució del pla financer per anualitats.
CAMP CODI

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Ajuntament
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18

2

21

2

22

2
2
3
3
3
4

23
24
31
32
33
41

5
5
5

51
52
53

6
6

61
62

6

63

6
7

64
72

7

73

1.1 Renovació de paviments obsolets
1.2 Plantació d'arbrat
1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper mercat lliure
1.4 Mobiliari urbà
1.5 Recuperació de l'espai per a vianants
1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge de residus
1.7 Renovació de clavegueram obsolet
1.9 Espai verd per a ús públic
2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius dels edificis
privats
2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels edificis
privats

8
81
8
82
TOTALS

2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels edificis privats
2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis
3.1 Adequació d'equipament per a la fomació
3.2 Creació d'espais per a activitats socials
3.3 Creació d'espai per a oci i cultura
4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet
5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels edificis amb
criteris de sostenibilitat
5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua
5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de residus
6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per eliminació d'ombres i
instal·lació de nova il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar
zones fosques
6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a la dona
6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada en la
conciliació de familia i treball
6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la realització d'activitats
formatives en l'àmbit de la dona i la immigració
7.3 Programa de mediació comunitària
7.4 Programa de foment en la integració social i cultural per a la
millora de la qualitat de vida al barri
7.5 Despeses de gestió
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques
8.2 Ampliació de voreres
TOTAL

CAMP CODI

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

250.861,76
6.551,75
507,31
3.518,89
26.228,69
47.155,05
12.383,64
16.140,39

11
12
13
14
15
16
17
18

2

21

2

22

2
2
3
3
3
4

23
24
31
32
33
41

5
5
5

51
52
53

6
6

61
62

6

63

6
7

64
72

7

73

8
81
8
82
TOTALS

1.1 Renovació de paviments obsolets
1.2 Plantació d'arbrat
1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper mercat lliure
1.4 Mobiliari urbà
1.5 Recuperació de l'espai per a vianants
1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge de residus
1.7 Renovació de clavegueram obsolet
1.9 Espai verd per a ús públic
2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius dels edificis
privats
2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels edificis
privats
2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels edificis privats
2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis
3.1 Adequació d'equipament per a la fomació
3.2 Creació d'espais per a activitats socials
3.3 Creació d'espai per a oci i cultura
4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet
5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels edificis amb
criteris de sostenibilitat
5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua
5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de residus
6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per eliminació d'ombres i
instal·lació de nova il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar
zones fosques
6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a la dona
6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada en la
conciliació de familia i treball
6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la realització d'activitats
formatives en l'àmbit de la dona i la immigració
7.3 Programa de mediació comunitària
7.4 Programa de foment en la integració social i cultural per a la
millora de la qualitat de vida al barri
7.5 Despeses de gestió
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques
8.2 Ampliació de voreres
TOTAL

250.861,76
6.551,76
507,31
3.518,88
26.228,68
47.155,05
12.383,64
16.140,39

Total

2007
GeneralitatTotal

Ajuntament

501.723,52
13.103,51
1.014,62
7.037,77
52.457,37
94.310,10
24.767,28
32.280,78

94.950,99
457,85
14.868,23
8.832,03
1.387,72
15.222,16
29.008,81
7.442,67

8.873,29
3.793,20

2.686,97
10.152,41

2.686,96
10.152,41

5.373,93
20.304,82

61.541,61

61.541,62

123.083,23

482,26
0,00

94.950,96
457,83
14.868,24
8.832,01
1.387,70
15.222,15
29.008,81
7.442,65

2008
Ajuntament Generalitat

3.000,00

3.000,00

8.873,30 17.746,59
3.793,20 7.586,40

482,27
0,00

964,53
0,00

419,53
31.022,33
77.115,45
2.328,02

419,53
839,06
31.022,32 62.044,65
77.115,46 154.230,91
2.328,02 4.656,04

65.609,35
1.059,97
1.765,86

65.609,35 131.218,70
1.059,98 2.119,95
1.765,88 3.531,74

35.473,41 35.473,41 70.946,82
839,07

76.480,95 152.961,87

36.395,17

36.395,20 72.790,37

6.000,00

7.289,60
14.579,20
70.963,86 141.927,75
518.981,92 1.037.963,88

2009
Generalitat

419,54

76.480,92

4.365,51
7.289,60
70.963,89
518.981,96

Total

189.901,95
915,68
29.736,47
17.664,04
2.775,42
30.444,31
58.017,62
14.885,32

419,53

Ajuntament
1
1
1
1
1
1
1
1

2006
Generalitat

Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.567,99

29.567,97

10.024,87

1.511,71 1.511,71 3.023,42
24.184,34 24.184,32 48.368,66
246.488,67 246.488,56 492.977,23

2010
GeneralitatTotal

Ajuntament
165.723,95
963,54
16.084,81
1.731,94
103.427,22
7.940,71
62.263,48
0,00

296.981,64

4.365,55

8.731,06

296.981,78 593.963,42

2011
Ajuntament Generalitat

Total

165.723,93
963,53
16.084,77
1.731,94
103.427,22
7.940,69
62.263,46
0,00

331.447,88
1.927,07
32.169,58
3.463,88
206.854,44
15.881,40
124.526,94
0,00

41.756,77
0,00
0,00
0,00
34.528,09
4.866,00
11.536,38
689,07

41.756,73
0,00
0,00
0,00
34.528,12
4.866,00
11.536,32
689,08

83.513,50
0,00
0,00
0,00
69.056,21
9.732,00
23.072,70
1.378,15

59.135,96

41.249,13 41.249,10

82.498,23

0,00

0,00

0,00

10.024,87

20.049,74

22.779,64 22.779,65

45.559,29

0,00

0,00

0,00

47.787,20
24.180,80
0,00
238.774,61
123.495,59
12.286,00

47.787,20
24.180,80
0,00
238.778,59
123.495,59
12.286,00

95.574,40
48.361,60
0,00
477.553,20
246.991,18
24.572,00

50.616,88 50.616,88
15.526,49 15.526,49
0,00
0,00
33.785,59 33.785,58
0,00
0,00
0,00
0,00

101.233,76
31.052,98
0,00
67.571,17
0,00
0,00

21.002,37
413,93
0,00
242.854,81
0,00
0,00

21.002,37
413,93
0,00
242.854,73
0,00
0,00

42.004,74
827,86
0,00
485.709,54
0,00
0,00

80.063,76
522,72
4.247,20

80.063,81
522,74
4.247,20

160.127,57
1.045,46
8.494,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.045,98
0,00

0,00
1.045,95
0,00

0,00
2.091,93
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.863,39 12.863,39
7.167,07 7.167,65

25.726,78
14.334,72

39.131,41
35.194,34

39.131,40
35.194,30

78.262,81
70.388,64

76.188,29

76.188,28

152.376,57

0,00

0,00

39.347,35

39.347,29

78.694,64

154.277,81
0,00

154.277,83
0,00

308.555,64
0,00

23.979,92 23.979,91
0,00
0,00

47.959,83
0,00

11.789,71
0,00

11.789,72
0,00

23.579,43
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
801.416,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801.420,88 1.602.837,72

22.087,28
44.174,59
0,00
0,00
272.440,47 544.880,91
71.989,21 143.978,42
932.621,15 1.865.241,87

12.036,15
0,00
130.643,06
0,00
626.835,42

0,00
0,00
0,00

0,00

22.087,31
0,00
272.440,44
71.989,21
932.620,72

12.036,15
24.072,30
0,00
0,00
130.643,00 261.286,06
0,00
0,00
626.835,09 1.253.670,51
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CAMP CODI

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Ajuntament
1
1
1
1
1
1
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18

2

21

2

22

2
2
3
3
3
4

23
24
31
32
33
41

5
5
5

51
52
53

6
6

61
62

6

63

6
7

64
72

7

73

8
81
8
82
TOTALS

2012
Generalitat

Total

1.1 Renovació de paviments obsolets
1.2 Plantació d'arbrat
1.3 Adequació dels quadres d'enllumenat al proper mercat lliure
1.4 Mobiliari urbà
1.5 Recuperació de l'espai per a vianants
1.6 Xarxa de recollida d'escombraries i reciclatge de residus
1.7 Renovació de clavegueram obsolet
1.9 Espai verd per a ús públic
2.1 Instal·lació d'ascensors en espais col·lectius dels edificis
privats
2.2 Reparació de cobertes en espais col·lectius dels edificis
privats

23.618,20
1.500,00
979,05
2.000,00
0,00
0,00
136,06
0,00

23.618,20
1.500,00
979,06
2.000,00
0,00
0,00
136,06
0,00

47.236,40
3.000,00
1.958,11
4.000,00
0,00
0,00
272,12
0,00

38.826,20

38.826,20

77.652,40

10.746,09

10.746,09

21.492,17

2.3 Renovació de façanes en espais col·lectius dels edificis privats
2.4 Renovació d'instal·lacions comunes dels edificis
3.1 Adequació d'equipament per a la fomació
3.2 Creació d'espais per a activitats socials
3.3 Creació d'espai per a oci i cultura
4.1 Cablejat d'edifici per a accés a internet
5.1 Instal·lació d'energies alternatives i disseny dels edificis amb
criteris de sostenibilitat
5.2 Instal·lació de mecanismes d'estalvi en el consum d'aigua
5.3 Adaptació d'espai per potenciar el reciclatge de residus
6.1 Nou dimensionat de l'espai públic per eliminació d'ombres i
instal·lació de nova il·luminació amb nivell d'uniformitat per evitar
zones fosques
6.2 Adequació d'espai per a activitats associades a la dona
6.3 Construcció d'espais per atenció especialitzada en la
conciliació de familia i treball
6.4 Rehabilitació i construcció d'espai per la realització d'activitats
formatives en l'àmbit de la dona i la immigració
7.3 Programa de mediació comunitària
7.4 Programa de foment en la integració social i cultural per a la
millora de la qualitat de vida al barri
7.5 Despeses de gestió
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques
8.2 Ampliació de voreres
TOTAL

45.841,04
1.287,79
0,00
22.686,33
0,00
0,00

45.841,05
1.287,79
0,00
22.686,33
0,00
0,00

91.682,09
2.575,58
0,00
45.372,66
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.923,81
150.920,00
8.210,20
12.000,00
349.674,76

30.919,65
150.920,00
8.210,20
12.000,00
349.670,63

61.843,46
301.840,00
16.420,40
24.000,00
699.345,39

3.4 INVERSIÓ COMPLEMENTÀRIA INDUÏDA
Aquesta dimensió de la inversió fa referència si paral·lelament al Projecte d’Intervenció Integral s’han
complimentat d’altres accions amb d’altres fonts de finançament ja siguin públiques i privades i que han
estat disposades o atretes per l’existència, impuls o voluntat política d’una Llei de Barris.
En el cas de Cerdanyola s’han visualitzat i realitzat dos tipus d’aquestes inversions. Val a dir que no s’ha
donat el cas com d’altres projectes integrals d’altres zones protegides de Catalunya on altres administracions
han destinat recursos per a treballar polítiques d’acollida o de treball de la convivència, o la destinació de
finançament privat per a fer equipaments o prestar serveis de tipus privats.
Aquestes dues inversions han estat per un costat la privada disposada per part de propietaris i propietaris
dels edificis on s’han endegat accions de rehabilitació, i la segona els ajuts de Treball als Barris que han
ajudat a sumar esforços i recursos.
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La inversió realitzada per part de propietaris i propietàries ha estat fins a l’any 2011 de 1.394.170,00€, un
import complimentat per part dels ajuts de la Llei de Barris i dels ajuts de Rehabilitació de la Generalitat
que han arribat a cobrir els 3.680,384,00€ del total de pressupost protegit per aquest finalitat.
Taula 15.Distribució dels ajuts de rehabilitació i instal·lació d’ascensors segons font de finançament i
inversió de propietaris/àries
Rehabilitació i elements comuns
Ascensors. Camp 2
*Actualització a 2011

Pressupost
protegit
3.680.384

Pressupost
Llei de Barris
731.000

Pressupost
Generalitat
1.369.203

Pressupost
Veïns
1.394.170

El Programa Treball als barris és un projecte desenvolupat des del Servei d’Ocupació de Catalunya amb
l’objectiu de promoure la realització d’accions ocupacionals i de desenvolupament local per afavorir l’accés
a les persones en situació de desocupació al mercat de treball a través de programes que millorin la seva
formació, les capacitat bàsiques i l’ocupabilitat. Aquest programa va destinat a les persones que resideixen
als barris de zones de protecció acollides a una Llei de Barris. Les accions són anuals i són els ajuntaments
els que presenten les propostes de programes ja que en tenen un major grau de coneixement de la realitat
local i de les potencialitats que es poden desenvolupar.
Treball als Barris ha ajudat a implementar accions d’aquesta tipologia a l’àmbit d’actuació de Cerdanyola
des del 2008 al 2012. Per exemple per a la convocatòria 2011 i que es va realitzar al 2012 – ja que és una
convocatòria que acostuma a resoldre’s a desembre- Cerdanyola i l’altra zona de la ciutat protegida amb
Llei de Barris varen ser destinatàries d’unes accions que van ésser per un import de 425.390,74€.
Mencionar que una de les altres accions induïdes és el Programa de Salut als Barris, que en el cas de Mataró
no es va desenvolupar com en altres projectes d’intervenció integral.
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4. L’EXPERIÈNCIA DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL AL BARRI DE CERDANYOLA. VALORACIÓ
GLOBAL DELP ROJECTE.
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4.1 AVALUACIÓ QUALITATIVA DE L’IMPACTE
Elements de millora qualitativa que ha aportat el Projecte.

1. Un abordatge integral i participat en la política de rehabilitació en tant que programa
social.
És més que evident que la política de rehabilitació dels edificis es va convertir en una prioritat a
gestionar en el Projecte els anys 2009 i 2011. Malgrat que Cerdanyola fos un dels barris on més
llicències de rehabilitació hi havia en relació a la ciutat, la situació de partida era desfavorable en la
zona de protecció atès l’existència de molts edificis auto-construïts, l’existència de barreres
arquitectòniques i l’increment de patologies estructurals que no s’estaven tractant. A més s’afegien
altres elements com la rotació en el sinus de les comunitats de veïns, l’acreixement de la morositat
atès les dificultats familiars i moltes dificultats per a generar processos de rehabilitació i acords.
Aquesta tendència però, no era exclusiva ni del barri de Cerdanyola ni de la totalitat de les
comunitats ja que també hi havia comunitats amb més solidesa.
L’estratègia municipal d’habitatge iniciada a partir de l’any 2009 i de forma conjunta amb l’altra
zona de protecció i acollida a la Llei de Barris, va permetre una millora qualitativa en relació a
abordar aquests problemes i posar a disposició de les comunitats els mecanismes econòmics, els
mecanismes de tècnics de capçalera, el de professionals de tutela i suport comunitari per a la presa
de decisions i de seguiment procés rehabilitador.
2. Els discursos de la Llei de Baris com agent socialitzador.
Diversos estudis recents posen de relleu com determinades polítiques públiques serveixen per a
generar discursos, imatges sobre una població, o fins i tot sobre cap on s'ha d'anar a nivell
individual o grupal per millorar una situació. Aquests discursos es van difonent i els actors socials
del territori acaben interioritzant el missatges malgrat que l'aplicació de recursos no sigui molt
elevada. Un exemple molt emprat és el cas dels és el discurs sobre els aturats/des i sobre la creació
d'ocupació, o sobre la nova Europa Social i com fer-hi front mitjançant el concepte de l'activació
laboral. Hi ha discursos que al final els agents el fan seu i aquests acaben interioritzant-lo,
reproduint-lo o utilitzant-lo com a justificació.
La Llei de Barris ha tingut aquest mateix element d'agent socialitzador en positiu. Des de l’any
2004 ja es va anar insistint en la necessitat d’intervenir en el barri de Cerdanyola. Al 2005 el
missatge era que aquest territori havia de disposar d’una Llei de Barris i es van anar activant actors,
entitats i veïns. Això va provocar unes dinàmiques i sensacions vinculades a la percepció de canvi i
transformació. En el moment que l'Ajuntament disposa de Llei de Barris es van intensificar els
discursos que els veïns/es eren els protagonistes del seu propi canvi, i que la Generalitat i
Ajuntament disposaven els recursos i la gestió.
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Això amb el temps ha construït una consciència de barri sobre que està transformant-se, millorantse, que les coses s’estan movent. I aquests discursos convertits en propostes, aportacions, crítiques
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és el que s’ha anat recollint durant aquest temps en els consells territorials i grups quan s’ha
abordat el tema. Potser aquest factor d’agent socialitzador és molt més intents en l’altra Llei de
Barris de la ciutat, ja que l’enquesta realitzada el 2011 a 233 persones així ho deixa palès: el barri
l’estem canviant, tenim una bona expectativa.
Com és una dimensió construïda, es canviant i mal·leable amb el temps. Això vol dir que
l’expectativa pot acabar en missatge distorsionat o inclús desaparèixer amb el temps en el moment
en que es generin altres discursos, percepcions interessades o la pràctica posi en evidència si és una
eina potent o no i al seu servei.
Val a dir que el Projecte no contemplava una estratègia de comunicació ni campanyes d’informació
com disposen en tant que accions d’altres projectes de millora de barri. Aquest potser ha estat una
mancança que s’ha corregit amb convocatòries posteriors a la del 2005. Malgrat això en els anys
2005-2009 hi ha tot una sèrie de missatges editats des de l’Ajuntament i mitjans de comunicació
local que llencen missatges d’aires de canvi.
3. La positivització dels barris, l'acció en el discurs.
La percepció de molts veïns del barri de Cerdanyola és que la zona del nord és millor, que és
diferent a la zona sud. Els missatges donats i referenciats han estat en positiu cap aquesta zona del
barri que s’han vist reforçats amb la inversió pública, la millora en equipaments i per tant ha
facilitat unes sensacions que és una zona “millor” que la de la zona Sud actualment.
Els indicadors socials denoten diferències substancials entre les diferents zones de la mateixa zona
de protecció, i per tant més accentuada entre les dues zones delimitades geogràficament del barri de
Cerdanyola. Potser, aquí el fet de disposar d’un discurs positiu, la sensació i la plasmació de
canvis, i el fet de disposar d’un Projecte d’Intervenció Integral del ben cert que algun paper ha
jugat.
4. Recursos al territori
Més enllà de la inversió prevista i la realització de les accions contemplades en el Projecte, el fet
d’estar a l’empara d’una Llei de Barris i existir una voluntat cívic-política d’incidir en la millora
del barri ha fet que l’Ajuntament apostés per a traslladar més recursos i serveis a aquesta zona de
protecció.
5. Treball als barris
L’exemple més característic de l’enunciat anterior és la convocatòria de Treball als Barris que va
posar a disposició dels ajuntaments amb Llei de Barris el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
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El treball als barris va ser, i és, una gran eina per aplicar polítiques actives basades en l'estratègia
europea d'ocupació a zones protegides on confluïen grans taxes d'atur persistent, borses d'economia
submergida, destrucció de comerç o transformació cap un altre tipus de comerç, tancament
d’activitat industrial...D'aquesta manera va oferir als ajuntaments presentar accions anuals per a
realitzar estudis de la seva estructura comercial, del seu mercat de treball, o poder desenvolupar
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accions de millora de l'empleabilitat de la població, per a potenciar l’autoocupació o
l’emprendiduria femenina, per a realitzar accions de foment de l'ocupació i de la formació, per a
contractar aturats i aturades...
Aquest programa compartit amb la Llei de Barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador ha permès
realitzar moltes accions ocupacionals, empresarials i de promoció dels barris a la ciutat de Mataró
cofinançant en un percentatge molt elevat la despesa d'aquestes accions i poden millorar la
incidència dels serveis municipals de promoció econòmica en aquestes zones.

4.2 PERCEPCIÓ CIUTADANA DE L’IMPACTE
El Projecte d’Intervenció Integral de Cerdanyola va néixer des del Pla Integral. Com s’ha dit aquest és un
òrgan de participació de les entitats, veïns/es i representants del ciutadans i ciutadanes.
Passat els anys s’ha volgut donar en aquest informe un espai a la veu de les diferents persones que van
participar tant en la diagnosi inicial, en l’elaboració de les propostes, com en algun moment d’aquest
Consell del Pla Integral des de l’any 2005 al 2012. Aquesta veu dóna importància a la percepció dels veïns i
veïnes i mostra la seva visió del Projecte i com ha evolucionat el seu barri.
Per tal de recollir aquestes aportacions s’ha realitzat un qüestionari dirigit i semiestructurat a totes aquestes
persones i s’ha demanat que facin una valoració del Projecte via una eina telemàtica de recollida
d’informació d’auto-resposta i que garantia l’anonimat. El grau de resposta de la totalitat de persones
participants en aquest període en Pla Integral ha estat del 30,76%.
A continuació es fa una breu descripció de les principals característiques de la mostra:
Taula 16. Distribució de les principals característiques de la mostra.

%
Sexe
Homes
Dones

77
23
Estructura d'edat

Menor de 25

0

de 26 a 45 anys

54

de 46 a 65 anys

38

majors de 66 anys

8
Residència

Cerdanyola Nord

23

Cerdanyola Sud

38

Altres zones de Mataró

38

Relació amb el barri
Hi treballa
Realitza les compres
Participa d'alguna entitat present al barri
Participa de les festes, mostres, accions…
Nivell d'acció o implicació
Membre d'una entitat o associació present al barri

40
5
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Membre d'una organització política

8
15
25
18
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Gràfic 6. Distribució de la necessitat
del projecte
Una pregunta que s’acostuma a fer en
els informes finals de valoració de
Projectes d’Intervenció Integral – i que
s’ha pogut veure en d’altres de la
mateixa convocatòria que Mataró- és si
els agents socials del territori
consideraven que era necessari el
Projecte.
En les respostes es constata que tres
quartes part indiquen que si que ho era
mentre que gairebé un terç mostra que
no era tan necessari. Val a dir que
aquesta resposta tenia diverses dimensions però s’ha dicotomitzat en aquestes dues. Preguntats als que
consideren que no era tan necessari, les respostes obtingudes van en la línia perquè no contemplava tot el
barri de Cerdanyola (31%) i que hi havia d’altres barris de la ciutat amb més mancances que Cerdanyola
Nord (15%). La dimensió sobre que no es vol o no es pot respondre a la pregunta va ser del 46%, per tan
mostra no voler expressar o tenir
opinió.
Gràfic 7 Distribució del grau de
coneixement del Projecte.
El grau de coneixement del Projecte és
alt per part de les persones que han
contestat el qüestionari , ja que hi ha un
69,17% de població expressen tenir un
coneixement prou ampli o ser
coneixedor d’algunes línies o accions.
En funció d’aquest alt grau de
coneixença es demana als enquestat
que puntuïn de l’1 al 10 el Projecte
entenent que el 1és la pitjor nota i el 10
la millor. La mitja de la nota és un sis amb una gran desviació típica. A la pregunta oberta sobre la valoració
global del projecte la relació de respostes són:
En funció del seu grau de coneixement, com valoraria el Projecte d'Intervenció Integral al barri de
Cerdanyola?
-

Les obres realitzades a l’Avda. Puig i Cadafalch, carrer Maravillas i Burriach
La destinació d’uns recursos importants a l’Equipament de Tres Roques per a usuaris que no
són necessàriament del barri.
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-

-

L’adequació de carrers i places, destacant Isla Cristina, Maravillas, Calassanç Marques i
Margall.
Ha permès una ampliació de voreres i millorar les cruïlles del barri.
Projecte mancat de projectes socials
Una millora substancial de la recollida de brossa amb el soterrament dels contenidors i que
dóna una imatge molt més neta de carrers i places.
Impuls important a la rehabilitació dels edificis.
Projecte bàsicament dirigit a ordenar els carrers del barris però insuficient a nivell social.
Projecte poc consensuat amb els veïns (Canvi de cruïlles sense consensuar amb el veïnatge, la
no acceptació de propostes dels veïns per a la instal·lació de mobiliari urbà a la plaça Isla
Cristina...)
Es bassa molt en les pedres però oblida els programes socials tan necessaris.

Gràfic 8 Distribució sobre la percepció sobre si la Llei de Barris ha ajudat a transformar el barri.

El Projecte va finalitzar l’any 2012.Conclós aquest es pregunta si encara creuen que el barri de Cerdanyola
Nord te algunes mancances a nivell social, d’equipament o d’infraestructures. Com es mostra a la Taula 17
hi ha una quarta part que considera que hi ha problemes urbanístics no resolts i una altra quarta part que
expressa que s’ha avançat poc en termes de cohesió social i territorial
Taula 17. Distribució de les respostes sobre la consideració de les mancances existents un cop acabat el Projecte.

%
23,07
15,3
23,07
7,69
7,69
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Pregunta
Sí, encara hi ha problemes urbanístics no resolts
Sí, encara hi ha moltes comunitats amb problemes de rehabilitació
Sí, s'ha avançat poc en termes de cohesió social i territorial
No, el Projecte ha actuat en els problemes que es van identificar al 2005.
Sí, hi ha altres problemes però han anat apareixent en els darrers anys i no
contemplats en la Llei de Barris
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Una de les altres consideracions que es va contemplar era si es tenia la percepció que en el període 20052012 havien sorgit noves problemàtiques al barri de Cerdanyola Nord i que no s’haguessin identificat o no
s’hagués donat una importància rellevant en la diagnosi de l’any 2004 i 2005. Les respostes van ser les
següents:
Acabat el Projecte d'intervenció al barri de Cerdanyola, creu vostè que han sorgit noves necessitats o
problemes i que no es van detectar a l'any 2005? Ens podria concretar la seva resposta?
-

Continua existint un problema de mobilitat i accessibilitat
La situació d'atur a la ciutat genera un problema de pressió social a un barri obrer com el de
Cerdanyola
L'atenció a la diversitat a les escoles i la lluita contra el fracàs escolar hauria de ser una
prioritat que no es reflecteix en les actuals intervencions
El barri està transformant-se a conseqüència del a crisi i la pobresa de les famílies.
L’atur i l’envelliment.
La cohesió social i la seguretat ciutadana han passat a ser problemes permanents.
La convivència amb la població migrant cada vegada és pitjor.

4.3. IDEES-FORÇA I DE DEBAT.
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1. El Projecte ha permès articular iniciatives de polítiques urbanes adreçades a abordar de
manera integral la problemàtica del barri. Aquesta és una de les principals missions de la
fórmula integral per a repensar la manera d’actuar des de l’administració en un territori. En el cas
del Projecte de Cerdanyola Nord ha ajudat a que primerament els veïns de identifiquessin les
mancances urbanístiques i després es pogués proposar accions per a resoldre-les.
2. Ressorts tangibles i intangibles. Carrers, trams, cruïlles, equipaments, mobiliari urbà, xarxa de
subministres... han estat els recursos més visibles de la intervenció. Més intangible són els nous
usos, espais de relació, de passeig i oportunitat d’eixos que aquests ofereixen, malgrat això la
millora de l’espai públic, la dotació d’espais verda i la provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu,
la rehabilitació d’edificis privats i instal·lació d’ascensors són ressorts que es poden visualitzar i que
faciliten una millora de la cohesió territorial i social.
3. Implicació activa i seguiment per part dels òrgans de participació. En la mesura de lo possible
s’ha intentat donar comptes al Consell Territorial sobre l’execució dels programes i s’ha recollit les
seves impressions, aportacions i crítiques.
4. La Llei de Barris ha estat un esforç econòmic compartit, i que ha permès una acció
coordinada i compartida. Ha existit un grau de co-responsabilitat entre l’Ajuntament de Mataró
que ha liderat i posar els seu coneixement, recursos i professionals per a executar les accions que
composen el Projecte, amb la Generalitat de Catalunya que ha posat a disposició la metodologia i el
paraigües de l’abordatge integral així com la disposició dels recursos de Fons de Barris.
5. L’efecte tractar de recursos cap el territori. Una de les idees força que sempre s’ha posat sobre
la taula en qualsevol projecte de Llei de Barris és que aquest provoca un efecte de visualització de la
zona de protecció, genera debats, i acaba essent un factor tractor d’altres recursos públics així com
també de privats cap a la zona i que no tenen perquè veure amb les accions plantejades inicialment.
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Aquest factor de transformació endogen només s’ha pogut comprovar en la destinació d’alguns
recursos del mateix Ajuntament en la territorialització d’alguns serveis, o el fet de poder disposar
dels fons de Treball als barris.
6. La Llei de barris és un impuls per al barri de Cerdanyola. Aquest impuls s’ha visualitzat en els
anys d’execució del projecte sobretot a nivell urbanístic, de disposició de nous equipaments i de
rehabilitació.
7. És ara millor el barri que al 2005? Com a política pública aquesta és la pregunta central. Aquest
era l’objectiu principal i intrínsec. Tot i això el Projecte només contempla accions concretes i que
són les que es valoren en aquest informe. Aquest idea-força fora fàcil respondre-la si se cenyeix
estrictament al Projecte. Hi ha hagut una millora substancial. Però si es fa una referència al context
històric, cultural i econòmic de la dimensió socio-espacial del barri la resposta és més complexa. La
situació canviant de la vida dels barris, les seves dinàmiques i els factors exògens com són la
situació socioeconòmica actual posa de relleu d’altres dificultats, que tot i que no plantejades a
nivell inicial, són el gran repte actual.
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4.4 ANÀLISI DAFO.

-

-

Aparició de dificultats els darrers anys del
Projecte per a poder atendre la demanda
d’ajuts de rehabilitació..

Poc pes dels programes de millora social
sobre la totalitat del Projecte.

Debilitats

-

El factor tractor d’altres recursos cap el
territori per disposar de Llei de Barris no s’ha
visualitzat..

-

-

-

-

Actuacions fora de programa acabades.

Actuacions a l’eix cívic Avda. Puig i
Cadafalch que ha ajudat al manteniment de
l’eix i concentració comercial.

Equipaments de Tres Roques i Oriol Batista
en funcionament.

Disposició de nous eixos cívics.

Alt grau d’execució del Projecte i realització
de tots les programes.

Fortaleses

-

-

-

No arribat a la despesa programada en execució
de programes socials.

Situació econòmica actual desfavorable.

Amenaces

-

Augment de problemes socials als barris ( atur
envelliment de la població, augment de les
desigualtats...)

-

Malgrat la situació econòmica desfavorable
continua la demanda de millora dels elements
comuns dels edificis i dels ascensors

Oportunitats

-

Un projecte d’intervenció integral suposa una
aposta metodològica de treball diferents per als
serveis públics ja que aposta per la transversalitat,
la participació i la transparència..
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4.5 CONCLUSIONS
La proposta d’intervenció al barri de Cerdanyola Nord sorgeix de la voluntat i complicitat dels veïns i
veïnes mediatitzada pel Consell del Pla Integral.
Ja en el seu principi per part de veïns/nes, entitats i administració local es manifestava que per a que un
projecte de Llei de Barris pogués desenvolupar, reeixir i tenir un factor de transformació calia partir de
punts d’encontre, consens i per això eren centrals els processos de participació ciutadana.
El punts de consens varen ser la identificació i definició del principals problemes a abordar gràcies a la
realització de la diagnosi participada dels anys 2004 i 2005, que es van plasmar en el Projecte d’Intervenció
Integral del barri de Cerdanyola.
La proposta presentada per part de l’Ajuntament de Mataró a la segona convocatòria de la Llei de Barris no
va ser acceptada en la seva totalitat, però si que es van recollir les principals accions i que denotaven la
voluntat de millora del barri mitjançant la intervenció en l’urbanisme participat. Finalitzada la intervenció és
pot afirmar que s’han assolit els objectius plantejats, i el projecte ha permès intervenir en el barri i abordar
algun problemes històrics.
Desviacions i flexibilitat del Projecte inicial. Com tot projecte la proposta inicial no acostuma a ser
mimètica amb el producte final. Intervenen diversos factors com a variables explicatives que poden
introduir canvis i sovint solen ser factors exògens del propi projecte. En el cas dels projectes d’intervenció
integral un dels elements a considerar per a l’èxit d’aquest és la seva flexibilitat interna: és a dir és un
projecte que funciona per objectius i que disposa d’un pressupost en un període de temps quadri anual per a
aconseguir-los.
En el cas que ens ocupa cal posar de relleu la voluntat de l’Ajuntament de Mataró d’assolir els objectius
plantejats inicialment. Una mostra d’aquest argument és que es va treballar per a poder arribar a la
consecució dels principals objectius i que eren urbanització i arranjament de carrers i cruïllers, disposar de
nous equipaments per al barri, ajudar a la rehabilitació i la instal·lació d’ascensor, aposta per la millora
social i fer-ho amb la participació dels veïns/nes.
Per a destacar les possibles desviacions del projecte inicial val a fer menció de l’equipament del Pla de
Bages on es plantejava l’adequació de la Masia de Can Miralles, però que després dels estudis tècnics i la
definició de necessitat i usos es va realitzar la construcció d’un edifici nou. La millora en aquest cas és
substancial ja que el nou edifici va permetre disposar d’usos i un contingut més adaptat per a la realització
d’activitats dirigides a la gent gran i poder disposar d’espais de relacionals.
En relació a l’equipament de Tres Roques es va apostar que tingues usos mitjos i que també disposés d’un
espai que pogués complir les funcions de Centre Obert per a infants i adolescent. Atès la definició de la
destinació de l’equipament i l’existència d’un recurs de la iniciativa social privada al territori es va optar per
una estratègia d’economia d’escala i d’enfortir l’actuació amb aquest entitat. Amb les demandes i necessitat
de formació permanent a la ciutat es va acabar consolidant aquest espai com un equipament de referència de
ciutat. Així es va aconseguir un nou equipament a la zona alta del barri on en moment puntuals ha funcionat
com a espai d’informació i gestió per als veïns, però on bàsicament el seu ús la formació continuada i
permanent essent un factor tractor d’altres zones de la ciutat cap el barri.
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En el Projecte inicial els programes socials no tenien una gran consideració en comparació a d’altres
projectes d’intervenció integral. Una dada fefaent és el seu poc pes en el pla financer. Malgrat això en el
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període de temps que ha durat la Llei de Barris l’Ajuntament de Mataró ha desenvolupat els tres programes
aportant recursos propis, així com i d’altres que no estan a l’empara de la Llei de Barris, però si basats amb
aquest idea d’integralitat.

5. CONSIDERACIONS FINALS
La Llei de Barris ha estat un instrument que ha donat l’oportunitat d’ordenar, reurbanitzar i arrenajar
problemes del barri de Cerdanyola Nord que s’arrossegaven des dels anys de la construcció del barri i
que encara no estaven resolts.
Ha estat un punt d’inflexió per actuar en una zona de la ciutat on s’havien detectat problemes urbanístics
considerables, però també ha estat un repte important per a la regeneració urbana en un període de temps
limitat i amb un pressupost de més de 7,5 milions d’euros.
Malgrat aquest avenç important i que ha tingut una millora dels espais públics, relacionals i que també ha
aportat elements per a la millora en termes de cohesió social la situació actual presenta unes dificultats i
que corresponen al context econòmic, social i cultural. Dificultats que cal treballar per a superar-les.
L’actual crisi econòmica del sistema de capitalisme avançat, la dinàmica dels processos migratoris dels
darrers anys, els graus d’arrelament desiguals, l’envelliment progressiu, els elevats índex d’atur i les
dificultats per a les que estan passant les famílies, la davallada dels escuts socials i del sistema de protecció
estan tenint els seus efectes sobre la situació als barris.
La lògica de la intervenció integral, la cultura de la participació i implicació activa de veïns i entitats i
l’esforç que es pugui realitzar des de l’Ajuntament poden ser mecanismes per a evitar que aquests factors
demogràfics, culturals i econòmics erosionin la convivència els vincles i les relacions socials al barri.
Aquest, potser, ara és el següent gran repte.
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