Barris i Crisi

Estudi de cas de
Rocafonda-El Palau

Bellaterra, abril de 2014

Grup de Recerca

Institut de Govern i Polítiques Públiques
Equip d’investigació:
Nicolàs Barbieri
nicolas.barbieri@uab.cat
@BarbieriMuttis

Amb el suport de:

Edifici MRA 1ª planta
Campus UAB
08193 Bellaterra
+34 93 586 88 14

Escola de l’IGOP
Urrutia, 17
08042 Barcelona
+34 93 407 62 03

http://igop.uab.cat
http://escoladeligop.com
igop@uab.cat

Barris i Crisi
Estudi de cas de Rocafonda-El Palau

SUMARI
1. Introducció ........................................................................................................................... 3
2. Metodologia ......................................................................................................................... 4
2.1 Característiques bàsiques del barri .................................................................................................... 4
2.2 Dades de vulnerabilitat urbana ........................................................................................................... 5

3. Mapa d’actors ...................................................................................................................... 8
4. Experiències d’innovació social ..................................................................................... 10
-Fer partícip al jove de la vehiculació i realització d’una demanda d’oci i lleure ......................... 21
-Realitzar accions en l’espai públic amb la participació del jovent. ............................................. 21
- Fer treball cohesionador i socioeducatiu aprofitant l’oci com espai ......................................... 21
5. Anàlisi general a partir de la informació recollida ....................................................... 25
5.1 Segregació, vulnerabilitat urbana i impactes de la crisi ................................................................ 25
5.2 La intervenció de l’administració: trajectòria i resultats de les polítiques de
rehabilitació....................................................................................................................................... 28
5.3 La capacitat cívica en el territori ....................................................................................................... 31
5.4 Processos d'innovació social en el context de crisi i segregació/vulnerabilitat
urbana ............................................................................................................................................... 33

6. Referències bibliogràfiques citades .............................................................................. 36
6.1 Altres fonts documentals i webs analitzades .................................................................................. 36
6.2 Webs consultades (material escrit, vídeo, fotos, àudio) ................................................................ 37

7. Annex 1 – Persones entrevistades ................................................................................. 40

ÍNDEX TAULES
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDEX GRÀFICS

Gràfic 1: nombre d’habitants per llar ..................................................................................................................................... 5
Gràfic 2: Estructura de la població de Rocafonda (Ajuntament de Mataró, 2013) ......................................................... 6
Gràfic 3: Estructura de la població d’El Palau (Ajuntament de Mataró, 2013)................................................................ 7

ÍNDEX FIGURES
Figura 1. SOCIOGRAMA D’ACTORS .................................................................................................................................. 9

2

Barris i Crisi
Estudi de cas de Rocafonda-El Palau

1. Introducció
Aquest document presenta l’estudi de cas sobre els barris de Rocafonda i El Palau, de la ciutat de
Mataró, en el marc de la recerca “Barris desafavorits davant la crisi: segregació urbana, innovació
social i capacitat cívica”.
La selecció del cas dels barris de Rocafonda i El Palau segueix les pautes generals del projecte, encara
que en aquesta instància s’ha decidit estudiar els dos barris donat que es tracta d’un àmbit territorial
on s’han desenvolupat polítiques de rehabilitació de manera conjunta. En primer lloc, amb el Pla
Integral de Rocafonda-El Palau 2001-2007. I després, amb la Llei de Barris, a partir de 2007 1.
En l’anàlisi que es presenta en aquestes pàgines, el lector trobarà referències a diferents conceptes
que resulten claus per comprendre la nostra aproximació. D’una banda, cal esmentar que el
concepte de capacitat cívica fa referència a com la capacitat d’assoliment d’objectius col·lectius
depèn de la col·laboració entre múltiples actors, governamentals i no governamentals,
independentment del fet que la iniciativa o el pes d’aquestes relacions col·laboratives recaigui en una
esfera o en una altra. D’altra banda, el concepte d’innovació social fa referència a processos i
pràctiques cooperatives de base ciutadana amb marcat caràcter de servei públic que milloren o fan
més eficients anteriors solucions a problemes i demandes socials. En concret, identifiquem tres
dimensions en el procés d’innovació social: la satisfacció de necessitats humanes bàsiques,
l’apoderament de col·lectius de població vulnerable i els canvis en les relacions de poder.
En definitiva, el document que es presenta a continuació s’estructura de la següent manera. En
primer lloc, s’explica la metodologia utilitzada durant la recerca. En segon lloc, s’esmenten les
característiques bàsiques dels barris estudiats. En tercer lloc, es presenten les dades de vulnerabilitat
urbana. En quart lloc, el lector trobarà un sociograma dels actors més significatius del territori. En
cinquè lloc, es resumeixen les experiències d’innovació social identificades. Finalment, es presenta
l’anàlisi general del cas, a partir de quatre blocs: a) Segregació, vulnerabilitat urbana i impactes de la
crisi; b) La intervenció de l’administració: trajectòria i resultats de les polítiques de rehabilitació; c) La
capacitat cívica en el territori; d) Processos d'innovació social en el context de crisi i
segregació/vulnerabilitat urbana.

1

El Projecte de Llei de Barris intervé sobre les àrees anomenades barris de Rocafonda i El Palau-Escorxador,
encara que la nomenclatura oficial és « Rocafonda-El Palau »
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2. Metodologia
L’estudi de cas s’ha basat en la triangulació de dades. D’una banda, a través de l’anàlisi documental
(veure carpeta i arxiu específics). D’una altra, amb la realització d’entrevistes individuals i grupals
amb 12 persones cobrint els diferents perfils: polític (regidores de CiU i PSC), tècnic (generals i de
barri), responsables de projectes d’innovació social, membres d’entitats veïnals i, per últim, veïns i
veïnes que no formen part de manera orgànica de cap entitat (veure ANNEX 1: llistat d’entrevistes).
Finalment, s’ha completat la recollida d’informació a través de l’observació directa de la presentació
de diferents projectes d’innovació social en el marc de les festes de Rocafonda.

2.1 Característiques bàsiques del barri

Els barris de Rocafonda i El Palau (Mataró) tenen una extensió de 30ha i una població de 19.295
persones.
Es tracta de barris que neixen a partir de la dècada de 1950 com a polígons d’habitatges, amb
l’arribada d’immigrants sobretot del sud de l’Estat així com de població de la ciutat que s’emancipava
i que cercava habitatges amb equipaments que el centre no disposava.Construïts sense planificació i
4
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ordenació de les institucions, encara avui aquests barris pateixen les conseqüències d’aquell
urbanisme caòtic i especulatiu. D’una banda, s’han anat desenvolupant com a barris densament
poblats, amb carrers angostos i voreres estretes. En el cas de Rocafonda, la situació geogràfica
(ubicat a la part alta de la ciutat) introdueix un factor de distància significativa amb el centre de la
ciutat. D’altra banda, els barris presenten problemes de qualitat constructiva dels edificis (molts
sense ascensor), en alguns casos amb processos de degradació física. A més, pel que fa al teixit
econòmic i el seu impacte sobre l’espai públic, es fa evident el tancament de moltes botigues avui
desocupades. Finalment, l’evolució d’aquests barris ha estat marcada per la manca d’equipaments i
infraestructures públiques, un dels elements centrals que han anat abordant les polítiques de
rehabilitació. En les següents seccions abordem l’anàlisi dels elements apuntats en aquest apartat.

2.2 Dades de vulnerabilitat urbana
Les dades disponibles més significatives pel que fa a les condicions de vulnerabilitat del barri són les
següents:
•

L’àrea de protecció de la Llei de Barris comprèn 29,66 hectàrees i un total de 5.334
habitatges. És a dir, 180 habitatges/hectàrea (Ajuntament de Mataró, 2013). Això indica una
notable densitat.El nombre d’habitants per hectàrea per als barris de Rocafonda i El Palau és
de 604,04 (any 2011). Com es pot comprovar al gràfic 1, el nombre d’habitants per llar és
superior en aquests barris en relació al conjunt de la ciutat de Mataró.

Gràfic 1: nombre d’habitants per llar
4
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Font: Estudi de la població de Mataró a 1 de gener de 2010. Ajuntament de Mataró.
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•

En relació a l’evolució del valor cadastral (en termes de mitjana en aquests barris), cal
esmentar el significatiu augment, ja que es passa d’un valor de 42.561 euros € (l’any 2001) a
91.707 € (en 2012).Pel que fa a la superfície mitjana, Rocafonda i El Palau no experimenten
canvis significatius, ja que en el mateix període es passa de 86m2 a 85m2 (Barris i Crisi 2013).

•

Els dos gràfics següents il·lustren l’estructura de la població dels barris de Rocafonda i El
Palau, en comparació amb la del conjunt de la ciutat de Mataró. Si bé es pot observar que el
fenomen de l’envelliment està relativitzat per la presència del col·lectiu de persones
immigrades, cal esmentar que en termes absoluts el nombre de persones grans és molt
significatiu (Ajuntament de Mataró, 2013)

Gràfic 2: Estructura de la població de Rocafonda (Ajuntament de Mataró, 2013)
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Gràfic 3: Estructura de la població d’El Palau (Ajuntament de Mataró, 2013)

•

El 32% dels habitants de Rocafonda i el 38% d’El Palau van néixer fora de l’Estat, el doble del
que succeeix per al conjunt de Mataró (Ajuntament de Mataró, 2013).

•

La taxa d’atur estimada és de 33,28% (Abril 2013). La dada correspon a la secció censal
08304, que inclou (encara que no només) els barris de Rocafonda i El Palau. La taxa d’atur de
la població de nacionalitat estrangera és de 42,20% (procediment similar).

•

Aquests barris van ser edificats sobre terrenys rústics, amb importants mancances pel que fa
a la planificació dels serveis i equipaments públics i a la qualitat constructiva dels habitatges:
manca d’ascensor, alçada, dimensió i estat del material, etc.

•

La tradició participativa de Rocafonda i El Palau ha implicat el desenvolupament d’un
important teixit associatiu i cultural. Ara bé, com analitzem a les properes pàgines, aquesta
tradició ha patit els efectes de la crisi econòmica i s’enfronta a reptes significatius per a la
seva continuïtat.
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•

Mataró és una de les ciutats que més ha patit el problema de la comercialització de
participacions preferents. Segons dades de la Plataforma Estafa Banca, més de 6.000 clients
de Caixa Laietana van resultar afectats. Es tracta de 1 de cada 20 habitants de la ciutat. En els
barris de Rocafonda i El Palau existeixen persones afectades però cal assenyalar que no es
tracta dels barris on més incidència ha tingut aquest fenomen.

•

En aquests barris, cal esmentar les polítiques de rehabilitació iniciades l’any 2001 amb el Pla
Integral Rocafonda-El Palau i la Llei de Barris de 2007.

3. Mapa d’actors

Es presenta a continuació un sociograma que busca reflectir la presencia i relacions dels diferents
actors del territori. Com es pot observar, en els barris analitzats existeixen dos tipus d’actors centrals:
l’Ajuntament (en diferents institucions) i les associacions de veïns. A banda d’aquests agents, també
són significatius les escoles públiques, les entitats culturals i de persones immigrades, les entitats
religioses, les plataformes ciutadanes i l’associació de comerciants. Analitzem en detall en les
següents seccions el tipus de relacions establertes entre els actors.
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Figura 1. SOCIOGRAMA D’ACTORS
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4. Experiències d’innovació social
Tal i com hem avançat, el concepte d’innovació social fa referència a processos i pràctiques
cooperatives de base ciutadana amb marcat caràcter de servei públic que milloren o fan més
eficients anteriors solucions a problemes i demandes socials. En concret, identifiquem tres
dimensions en el procés d’innovació social: la satisfacció de necessitats humanes bàsiques,
l’apoderament de col·lectius de població vulnerable i els canvis en les relacions de poder.
No és objectiu d’aquest estudi realitzar un recull exhaustiu de tots els projectes impulsats per
les entitats dels barris, i ni tan sols d’aquells que poden encaixar amb la nostra definició de la
innovació social. Més aviat, l’objectiu és identificar i analitzar exemples significatius dels
territoris estudiats. Així, doncs, es presenten a continuació un conjunt de fitxes d’experiències
que exemplifiquen dinàmiques d’innovació social als barris de Palau i Rocafonda. Al final
d’aquest apartat, incorporem dos quadres complementaris: el primer recull totes les
experiències promogudes pel teixit associatiu de les quals en tenim coneixement; el segon
resumeix les intervencions promogudes per l’Ajuntament en els territoris estudiats. Aquest
segon quadre és important perquè, si bé en el nostre estudi no pretenem aprofundir en
l’anàlisi de totes les polítiques públiques dutes a terme en aquests barris, sí que és important
constatar el gran nombre i la gran diversitat d’intervencions públiques que s’hi estàn duent a
terme.
Aquesta informació es complementarà amb un breu anàlisi de totes aquestes intervencions,
especialment d’aquelles que hem identificat com a exemples de la innovació social (epígraf
6.4).

Nom
experiència

Totes plegades

Agent
impulsor

Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Rocafonda. Suport del Servei de
Família – Dona – Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró i, des de 2010, de
l’Associació Baobab i Taghrast-Espai Amazic.

Territori

Barri Rocafonda
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Nom
experiència

Totes plegades

Origen

2004
Objectiu: acollida i convivència de dones nouvingudes al barri. Descoberta de
l’entorn i intercanvi cultural.
Participen 120 dones aproximadament, marroquines, centre africanes i
llatinoamericanes. En general, alta vulnerabilitat: nivell estudis baix o sense
escolarització. Casades i amb fills edat escolar, sense optar per promoció
sociolaboral. En alguns casos, amb baixa autoestima.
Activitats molt variades, entre les quals destaquen l’Espai Materno Infantil i
l’Espai de Criança.
Destaca la relació transversal amb l’Ajuntament de Mataró. Conveni amb Servei
de Família – Dona, però a més el projecte és referent per a diferents serveis de
l’ajuntament.

Detalls
(objectius,
recorregut)

Equip pedagògic integrat per més de 20 persones, amb 3 persones contractades
a temps parcial.
Resultats. S’aconsegueix que les dones estableixin xarxa de descoberta de
l’entorn, capacitat i opcions de creixement personal.
Projecte ajuda a satisfacció necessitats bàsiques (sobretot davant impacte de la
crisi) a través d’intercanvi. També millora de l’autoestima i, en part, procés
d’apoderament.
La crisi està afectant greument la vida de les persones del barri i de les dones en
particular. Dificultat per al projecte. A més, les retallades en les administracions
públiques són una amenaça.
Ha rebut (en 2011) el VIII Premi Francesc Candel, de la Fundació Lluís Carulla
amb el suport de la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de
Catalunya. La vocalia de dones desenvolupa altres projectes en aquesta mateixa
línia, com ara: “Dones compartim” (xarxes d’intercanvi), “Som amigues”
(parelles lingüístiques).

Més
informació
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Nom experiència

Plataforma Estafa Banca (Mataró)

Agenti mpulsor

Col·lectiu d’afectats per les preferents. Aprofiten experiència i eines de la
PAH per ajudar als preferentistes. Segon un entrevistat, “Los zorros viejos
de Mataró los ayudan a organizarse”. Tenen suport de la Federació
d’Associació de Veïns de Mataró i de l’Ajuntament.

Territori

Mataró ciutat. Tenen incidència en els barris de Rocafonda i El Palau,
però no estan organitzats específicament des d’aquests barris. D’altra
banda, la Plataforma Estafa Banca existeix també en altres ciutats de
Catalunya.

Origen

Febrer 2012. Organització del col·lectiu de persones afectades en Mataró
i Maresme, sobretot per la Caixa Laietana i després Bankia.
La plataforma té com a objectiu la devolució dels diners de més de 6.000
clients de Caixa Laietana a Mataró, que va comercialitzar participacions
preferents. Es tracta d’1 de cada 20 habitants de la ciutat.

Detalls (objectius,
recorregut)

Un element clau en la situació és que més del 90% dels afectats va
canviar les preferents per accions de Bankia, una decisió que els ha
impedit fins fa poc la reclamació per la via arbitral. Han comptat amb el
suport de l’Ajuntament per demanar davant el congrés dels diputats la
possibilitat d'acollir-se a aquesta mesura. Actualment, aquest tràmit ja es
pot iniciar i l’Ajuntament ha obert una oficina d’informació i atenció a les
persones afectades que dona suport en aquest procediment.
Segons dades de la plataforma, a Mataró, el 50% dels afectats tenen més
de 65 anys i el 30,6% no va anar mai a l'escola, per la qual cosa “el seu
nivell d'estudis incompleix la normativa bancària que regula la capacitat
del client per adquirir conscientment productes de risc”.
Segons Estafa Banca, el 62,5% de les persones afectades són pensionistes
o estan jubilades i la mitjana de les participacions adquirides és de 31.592
euros, la qual cosa suposa el 74,5% de tots els seus estalvis.
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Nom experiència

PAH Mataró

Agentimpulsor

Organització que compta amb una dinàmica consolidada, encara que
l’articulació es dona al voltant de la Federació d’Associació de Veïns de
Mataró

Territori

A nivell de ciutat de Mataró.

Origen

Gener de 2012
Els objectius general són els d’ “articular a nivell local un espai de
mobilització ciutadana capaç de fer front a les cada vegada més
nombroses situacions de desampar absolut de les afectades per un
procés d’execució hipotecària, o d’aquelles altres que encara no han
deixat de pagar però per a les quals assumir el pagament de les quotes
de la hipoteca les ofega.”

Detalls (objectius,
recorregut)

En el cas de Mataró, la PAH ha treballat en tres línies:
-Evitar desnonaments (Stop Desnonaments). Es convoca a intentar aturar
els procediments de desnonaments focalitzant les responsabilitats
d’aquests processos en l’acció dels bancs.
-Impuls de la dació en pagament per als casos de residència habitual i del
lloguer social per a que les famílies puguin quedar-se a casa seva.
-Impuls del dret a l’habitatge digne: reivindicació de polítiques
d’habitatge públiques. Crítica a la mercantilització del dret a sostre.
Estan coordinats amb la PAH a nivell Catalunya. Si bé als barris estudiats
hi ha hagut casos de desnonaments, no formen part del col·lectiu actiu
de promotors.
http://afectadeshipotecamataro.wordpress.com/

Més informació

https://www.facebook.com/pahmataro
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Nom experiència

Llibre viu

Agent impulsor

Associació cultural Llibre viu

Territori

Barri de Rocafonda

Origen

L’espai de l’entitat està obert al públic des de 2006, però el projecte
portava temps en desenvolupament. El seu president, Francesc Roger,
havia participat en el desenvolupament del model de biblioteques
populars de barri durant els anys 60. També estava vinculat al Centre
Social Cirera.
L’objectiu general és recuperar llibres fora d'ús i sense valor comercial
actual: “donar una nova vida als llibres, facilitant l'intercanvi gratuït amb
aquelles persones que ho desitgin i que n'aportin algun que ja no els faci
falta, establint un nou circuit d'aprofitament de molts llibres que anirien
irremeiablement a parar a la brossa.”

Detalls (objectius,
recorregut)

Més informació

Es tracta d’un revulsiu cultural per al barri. Tenen vinculació amb públic
immigrant d’Amèrica Llatina. Existia des d’abans de la crisis, però també
darrerament molta gent els demana manuals de textos i material escolar.
Desenvolupen un projecte de dinamització de la lectura i escriptura per a
infants, joves i gent gran. S’impliquen en accions del barri, però el seu
abast és de ciutat.
http://www.llibreviu.org/index2.html

Nom experiència

Banc d’aliments i cursos d’integració

Agent impulsor

Caritas Interparroquial Mataró

Territori

Barris El Palau i Rocafonda

Origen

El banc d’aliments funciona des de 1992 en el conjunt de la ciutat. També
existeix una tradició significativa en la realització de cursos d’integració
en temàtiques com ara idiomes, informàtica o cuina.
El cas del Centre Social Sant Pau experimenta un canvi significatiu de
política des de la crisi, ja que si abans era un centre d’acollida, aquesta
funció queda en un segon pla per assumir el paper de centre social.
14
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Nom experiència

Banc d’aliments i cursos d’integració

Banc d’aliments propi que recull aliments de la Comunitat Europea, de la
Fundació Privada del Banc d’Aliments de Barcelona i d’aportacions
d’empreses alimentàries i particulars. Destinat “a atendre amb les
necessitats més primeres de persones i famílies en situació precària.”
Detalls (objectius,
recorregut)

Dóna resposta significativa a la necessitat bàsica d’aliments. Les persones
entrevistades assenyalen que es tracta d’una solidaritat primària.
També cal esmentar les diverses activitats de caràcter formatiu, com els
cursos d’integració en temàtiques com ara idiomes, informàtica o cuina.

Més informació

http://caritasmataro.org/category/centre-st-pau/

Nom experiència

Horts urbans

Agentimpulsor

Ajuntament de Mataró

Territori

Barri Rocafonda – foto geolocalitzada:
http://www.panoramio.com/photo/53844167

Origen

A principis de 2007, en un espai adjacent a on actualment està el Parc de
Rocafonda, el moviment okupa instal·lat en l’antiga fàbrica de tallers CYiP
(Centre Social Okupat i Autogestionat de La Fibra) divideix un terreny per
fer horts per a gent gran. La fabrica ocupada era un terreny on, en
principi, havia d’anar una escola. L’Ajuntament va acordar fer l’escola i
traslladar els horts a un terreny proper. El 2009 es produeix el trasllat. El
Centre Social desapareix. L’escola encara no s’ha fet (el terreny sí que es
manté reservat).
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Nom experiència

Detalls (objectius,
recorregut)

Horts urbans
Originalment, l’Ajuntament i el col·lectiu okupa van estar d’acord en que
els horts urbans mantindrien l’esperit gestió comunitària. Però segons
persones entrevistades, al deixar d’haver moviment okupa al darrera, el
projecte perd força. Tanmateix, encara abans del trasllat existien (pocs)
casos de persones a l’atur que havien trobat en el horts una eina
alternativa per accedir a aliments.
El 2009, amb finançament procedent del Fons Estatal d’Inversió Local, es
construeixen horts a la finca del Bon Recés (Rocafonda).L’actuació
s’emmarca també en el Pla Integral de Rocafonda-El Palau.
Avui existeix una entitat amb participació ciutadana, però només es
dedica a gestionar els horts. No té en general altres impactes afegits ni
relacions amb l’entorn o d’altres entitats del barri. L’objectiu general és la
“integració i la col·laboració de les persones implicant-los en activitats de
millora ambiental. Per aquest motiu el projecte es destina a particulars,
principalment a persones de més de 60 anys, així com a entitats que es
dediquen a activitats de caràcter pedagògic, terapèutic o social.”
(Ajuntament de Mataró, 2009)

Més informació

http://www.mataro.cat/portal/contingut/generic/detall_organitzacio.html?idorg=5091
http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=21238&sec=104&but=1

Nom experiència

4 cordes

Agent
impulsor

Escola Germanes Bertomeu, AMPA Germanes Bertomeu, Ajuntament de
Mataró (Àrea Educació i Escola Municipal de Música)

Territori

Escola Germanes Bertomeu

Origen

Any 2008. Promogut per l’AMPA de l’escola, l’àrea d’Educació (projecte
educatiu d’entorn), l’Escola de Música Municipal i l’equip directiu de
l’escola. Al començament no està immers en programa de la Llei de Barris,
però després sí.
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Nom experiència

4 cordes

Detalls (objectius,
recorregut)

Davant de l’estigmatització de l’escola, i com a conseqüència del procés de
segregació dels alumnes, es planteja aquest projecte inspirat en la filosofia de les
Escoles Magnet (veure Tarabini 2012 per a més informació sobre aquestes
escoles).
L’activitat consisteix en l’aprenentatge musical de violí i violoncel dels alumnes 3r i
4t, amb professorat de l’escola de musica municipal. S’ofereix continuïtat a
l’escola de música al acabar. També existeixen activitats externes.
Objectius:
-Afavorir processos imaginatius i expressius a través de la improvisació, la
composició i la interpretació musical.
- Desenvolupar tècniques i dinàmiques participatives per donar veu als infants així
com involucrar-los en cada una de les fases del projecte.
- Aproximar la música als infants amb risc d’exclusió social, les seves famílies i el
seu entorn proper a través d’activitats artistico-socials i potenciar la cohesió social.
- Fer extensible el procés i el producte final al municipi.
- Dinamitzar culturalment l’entorn dels infants: crear espais de cooperació,
d’intercanvi intergeneracional així com afavorir processos d’interacció a partir del
que s'ha après al llarg del procés.
- Potenciar el desenvolupament d’habilitats socials per mitjà del treball de les
capacitats tècniques instrumentals.
- Afavorir que l’escola formi part del seu entorn a partir d’un pla de difusió del
projecte i obrir les portes del centre a les famílies del barri en activitats
relacionades amb el projecte.
El projecte s’ha desenvolupat durant els darrers quatre anys. Entre les activitats
externes, destaca la presentació del grup a l’Auditori així com a les festes de
Rocafonda i d’altres activitats del barri i la ciutat.
Entre els seus impactes destaca:
-Satisfacció de necessitats bàsiques: accés a la cultura (infants i famílies), promoció
de les capacitats expressives.
-Apoderament de grups desafavorits: contribueix a generar autoconfiança,
seguretat i expectatives dels infants. Impulsa el reconeixement de la veu i la
creativitat dels infants en l’entorn familiar i d’amistats.
-Transformació de les relacions de poder. a) Escola-ciutat i escola-barri. “Ja no som
l’escola dels desgraciadets” (entrevista membre escola). L’escola es considerada
un agent socialitzador significatiu en el barri i la ciutat. Millora la relació i la
coordinació amb entitats i altres agents. b) Escola-famílies. Millora de les
relacions, implicació de les famílies en aquesta (i altres) activitats de l’escola. Es
visualitza l’aportació de l’escola, la generació de valor per als seus alumnes.
Principi de trencament d’estigma sobre impossibilitat que els alumnes
desenvolupin un procés d’aprenentatge sense problemes afegits per la ubicació de
l’escola. Interès per part de persones del barri en portar-hi els infants. Moltes
famílies reafirmen opció d’escollir l’escola.
Evidentment, els impactes són significatius, però limitats.
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Nom experiència

4 cordes
Premi Federico Mayor Zaragoza 2012.
Dificultats per a la continuïtat del projecte. Reducció de l’aportació econòmica en
el context de la finalització de la Llei de Barris. També, dificultat davant manca
d’autorització del Departament d’Ensenyament (Generalitat) per desenvolupar
l’activitat en horari lectiu. Des de l’equip de govern Ajuntament argumenten que
la minva de recursos es dona en un marc de minva global de la inversió i vinculada
al deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament pel que fa a la Llei de Barris
(valorat per l’Ajuntament en 3,2 milions euros).

Més informació

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/participacio_educativa/pee/linies_actuaci
ons/llistat_activitats/4_cordes.html
http://www.youtube.com/watch?v=6eQJhXaLPk8

Nom experiència

Patis oberts, modalitat per a joves (10-15 anys)

Agent impulsor

Ajuntament de Mataró.

Territori

Rocafonda – CEIP Rocafonda

Origen

En el marc de la Llei de Barris, any 2008. En el context de la manca
d’equipaments i espais públics en el barri, i de conflictes de convivència.

Detalls (objectius,
recorregut)

L’objectiu és utilitzar els patis com a espais de lleure i esport fora de
l’horari lectiu i potenciar-los com a prolongació de l’espai públic.
Originalment es tractava d’un pati amb dinamitzadors de l’espai públic
per a tothom, però acaba per redirigir-se cap a joves amb problemes
familiars, sobretot immigrants que passen moltes hores sols al carrer.
S’incorporen figures d’integradors socials. Té impacte positiu en termes
de cohesió social.
Segons persones entrevistades, el projecte no canvia davant efectes de
la crisi ni tampoc hi dona resposta directa. El repte de futur és la
sostenibilitat econòmica, ja que està lligat als recursos de la Llei de
Barris.

Més informació

http://www.mataro.cat/portal/ca/educacio/participacio_educativa/pee/linies_actuacio
ns/llistat_activitats/patis_oberts.html
http://www.capgros.com/mobil/detall.asp?id_noticia_portal=22356&sec=109
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En les fitxes precedents hem volgut presentar i analitzar exemples a títol il·lustratiu de les
dinàmiques d’innovació social. Com a complement, cal esmentar que a Rocafonda i El Palau
existeix una significativa tradició de participació, associacionisme i treball comunitari. El
quadre següent reflecteix la diversitat d’accions promogudes des de les entitats del territori,
que poden comptar amb el suport institucional.

Nom intervenció /
Entitat promotora
Rocòdrom, espais per a
tallers i festes populars
/
Capgrossos de Mataró

Dones compartim /
Vocalia de dones de
Rocafonda (AV
Rocafonda)
Batukada d’integració /
Sambabel

Activitats
d’entreteniment,
cursos i menjadors per
a socis /
Gent Gran RocafondaEl Palau
Agrupació Musical /
Germandat Jesús
Captiu i Ntra. Sra. dels
Dolors
Banc d’aliments, cursos
/
Maná Centro Cultural
Cursos de formació i
lleure /
A.V. del Palau
Espais de lleure per a
joves i formació
d’idiomes /

Descripció general /
Col·lectiu destinatari
Recurs d’un rocòdrom per a
esportistes i joves dels barris.
S’ofereixen espais per a formació,
biblioteca i sales per a fer tallers
per a les entitats del barri. A partir
del 2014 han iniciat propostes de
treball comunitari per a impulsar
festes tradicionals i populars al
barri de l’Escorxador i del Palau
Cursos diversos: lectura en català,
manualitats, nouvinguts, ioga, taitxi, pachword, gimnàstica
terapèutica
Amb la música de batukada es
procura treballar elements de
cohesió a nivell de nois i noies de
diferents orígens, així com treballar
elements d’estructura d’edat entre
infants i gent de més edat
Cursos d’ informàtica, català,
manualitats, petanca, balls.
Menjador per socis a preus
econòmics, els hi serveix una
empresa de càtering

Objectius
Oferir un espai a les entitats del barri. Impuls
d’activitats tradicionals i popular

Oferir formació i una xarxa d’intercanvi per
contribuir a la convivència en el barri

-Mitjançant l’assaig, la formació i les sortides
es treballa la cohesió de grup
-Oferir un espai d’assaig musical i de contacte
entre nois i noies dels barris

Formació i entreteniment per a la gent gran

Grup de música per a persones del
barri

Crear i mantenir una agrupació musical per a
participar a actes religiosos i també participar
d'activitats de barri

Banc d’aliments, acompanyament a
projectes de l'Ajuntament, banc de
roba, festes multiculturals, tallers
de dansa, teatre
Cursos diversos: ioga, balls llatins,
sevillanes, flamenc, informàtica

Integració de persones d’origen
llatinoamericà o persones de parla hispana

Cursos d'idiomes per a joves del
barri, bàsicament anglès, català i
castellà

Oferir formació d’idiomes

Oferir formació per als veïns/nes de cursos
complementaris
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Nom intervenció /
Entitat promotora
Associació Cultural
Puente

Descripció general /
Col·lectiu destinatari

Cursos i foment del
ball /
Associació Cultural
Rocafonda
Formació en idiomes,
tallers d’educació i
banc d’aliments /
Associació Cultural i
Social Iqra
Suport a famílies
desestructurades i
menjador social /
Asalama

Balls de saló, country, salsa,
sevillanes. Sortides cultures.
Classes a disminuïts físics i psíquics

Objectius

Oferir cursos per a la promoció del ball en
diferents col·lectius

Classes d’àrab per a espanyols i
africans nens i dones, etc. Banc
d’aliments.

Menjador amb la voluntat d’ajudar
a solventar els problemes de
dèficits alimentaris de menors.
També actualment es prepara un
espai de formació informàtic i
altres punts de suport a infants.
També volen donar suport en la
recerca de feina a adults
Font: Ajuntament de Mataró (2014)

-Oferir àpats a menors d’origen migrant per
solventar els problemes de dèficits
alimentaris.
-Treballar amb les famílies problemes de
desestructuració d’infants
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Per la seva banda, hem considerat rellevant introduir un apartat específic relacionat amb les
intervencions promogudes per l’Ajuntament en els barris analitzats. Es presenta a continuació
un quadre que resumeix les diferents accions basades tant en prestacions directes com
externalitzades i/o en col·laboració amb altres administracions i entitats.

Nom intervenció

Descripció general /
Col·lectiu destinatari

Espai Jove Rocafonda
El Palau

Recurs socioeducatiu adreçat a
joves d'entre 12 i 25 anys.

Patis Oberts a l’Escola
Rocafonda

Adreçada a infants i joves per a
que puguin realitzar accions de
lleure i oci en un pati escolar obert
fora de l'horari lectiu.

Educadors de Medi
Obert

Projecte adreçat a joves entre 16 i
25 anys en situació de
vulnerabilitat social (sense
ocupació, dèficits formatius, etc.) i
que es troben a l'espai públic dels
barris de Rocafonda i El Palau.

Fes-te espai al carrer!

Accions d’oci i lleure dirigides des
dels joves. Són accions dissenyades
per i amb els joves per tal de poder
oferir accions d’oci i lleure a l’espai
públic i on es pugui fer
paral·lelament un treball
socioeducatiu
Espai on es dóna suport i eines a
les mares amb la seva tasca com a
primeres educadores
És un recurs esportiu situat a
l'escola Germanes Bertomeu
adreçat a nens i nens de 8 a 12
anys

Espai de criança

Esport i lleure al teu
abast

Objectius
Treballar a través del lleure i la informació el
dotar a joves d'eines per al seu creixement
personal i la seva emancipació.
-Oferir un espai alternatiu a l’ús dels patis
escolars amb espais per a fer esport, oci,
passar estona amb amics, etc.
-Oferir suport socioeducatiu a joves i infants
mitjançant activitats dirigides en el context
del pati.
-Missió: aconseguir la plena inserció social
dels joves en situació de vulnerabilitat social
que es troben de forma rutinària a l´espai
públic mitjançant l´acompanyament
socioeducatiu i la derivació a la xarxa de
recursos educatius i ocupacionals existents
-Objectius:
Detectar i treballar incidències de civisme que
es puguin ocasionar per la presència de joves
al carrer.
Treballar les habilitats bàsiques per tal de
permetre que aquests joves puguin accedir en
tant que usuaris/àries.
Donar a conèixer als joves del barri la xarxa
de recursos existents al municipi (serveis i
entitats) i promoure la seva vinculació a
través de l’orientació i l’acompanyament
-Fer partícip al jove de la vehiculació i
realització d’una demanda d’oci i lleure
-Realitzar accions en l’espai públic amb la
participació del jovent.
- Fer treball cohesionador i socioeducatiu
aprofitant l’oci com espai
Facilitar eines i recursos a les mares de relació
a l’educació amb els seus fills i filles
Fer un primer tasteig de diferents esports. La
pràctica esportiva es fa seguint uns valors
d'equip, de respecte als companys… educació
amb valors
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Agents d’acollida a
primària

Descripció general /
Col·lectiu destinatari
Suport a l'escolarització d'alumnes i
famílies

Patis oberts escolar 0-3
anys

Pati escolar obert de l'escola
bressol de Rocafonda

4 cordes a l’Escola
Germanes Bertomeu

Nens i nenes que aprenen a tocar
instruments musicals, entenents
aquest procés com a vehicle de
transformació de la seva realitat,
involucrant directament les
famílies i l’entorn del projecte.

Civilitza’t. Joc del
civisme

Realització d’un joc en format
gegant, amb l’objectiu de conèixer
la normativa vinculada al civisme i
els residus, i sensibilitzar sobre les
conseqüències dels actes incívics.
Dirigit a joves d'entre 8 i 20 anys
Amb els programes de plans
d’ocupació s’han destinat diverses
persones a fer accions de
comunicació i informació a l’espai
públic relatius a la gestió de
residus, ordenança de civisme i
informació de contacte amb els
recursos públics d’atenció
Recurs que ofereix suport a les
comunitats de veïns i veïnes de la
zona de protecció de la Llei de
Barris per tal d’abordar aquestes
problemàtiques i avançar cap a una
línia denominada escales actives,
amb la idea manifesta d’activar-les
per a ésser autònomes en la seva
gestió, que es puguin començar a
rehabilitar les patologies
estructurals existents, i d’altra
banda que es pugui anar preparant
l’escenari d’implantació de les ITE a
partir dels propers anys, així com
planificar estratègies de

Nom intervenció

Informadors cívics

Suport a comunitat de
veïns i veïnes que
requereixen una
atenció especial

Objectius
Ajudar a l'escolarització els primers dies de
classe de població que tenen llengua materna
com l'amazigh o l'àrab
Treballar vincles entre pares i mares amb els
seus infants
-Afavorir processos imaginatius i expressius.
-Desenvolupar tècniques i dinàmiques
participatives.
-Aproximar la música als infants amb risc
d’exclusió social, les seves famílies i el seu
entorn proper.
-Fer extensible el procés i el producte final al
municipi.
-Dinamitzar culturalment l’entorn dels
infants.
-Potenciar el desenvolupament d’habilitats
socials.
-Afavorir que el CEIP formi part del seu
entorn a partir d’un pla de difusió del
projecte i obrir les portes del centre a les
famílies del barri
-Millorar el coneixement de la normativa de
civisme per part de la població més jove
-Sensibilitzar sobre les conseqüències dels
actes incívics
-Millorar la cultura cívica de ciutat
-Informar al carrer a ciutadans/nes sobre
elements de civisme
-Oferir connexió amb els recusos públics
d’atenció mitjançant els canals oficials
-Detectar i traslladar incidències a l’espai
públic

El principal objectiu és millorar la convivència
veïnal mitjançant la gestió dels problemes i
mitjançant l’aprenentatge de processos de
participació i gestió de les comunitats. Però
també n’hi ha d’altres.:
-Donar suport a veïns/es en la seva
organització i convivència en les comunitats.
-Facilitar informació, suport, i tutelatge per a
que les comunitats es puguin organitzar cap a
una gestió autònoma.
-Coordinació d’una estratègia conjunta per a
cada comunitat amb greus problemàtiques
per part dels diferents serveis municipals.
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Nom intervenció

Formació de
comunitats de veïns en
bon veïnatge i socors i
emergències
Activitats de la
Biblioteca Antoni
Comas
Tallers de memòria

Programa de
qualificació
professional

Programa Jo també

Programa Incorpora’t

Descripció general /
Col·lectiu destinatari
rehabilitació i treballar normes de
convivència. Dirigit a aquelles
comunitats de veïns i veïnes amb
més problemàtiques i que
presenten grans dificultats per a la
seva gestió, o situacions greus que
alteren dimensions normatives o la
situació de convivència a la
comunitat i l’espai públic. També
es dóna suport en matèria legal i
s’ofereixen recursos i eines a totes
les comunitats de la zona per evitar
una situació d’espiral de
degradació en augment.
Tallers formatius dirigits a
comunitats multiproblemàtiques i
entitats per donar eines de
prevenció en socors i emergències
i civisme i bon veinatge
Hora del conte, contes especials
per a adults, tallers especials,
activitats literàries, laboratoris de
lectura, tallers familiars, etc.
Tallers per incentivar i treballar el
manteniment de les habilitats
socials i la memòria entre el
col·lectiu de gent gran
Accions de formació
professionalitzadora ofertades a
persones residents als barris de la
zona de protecció de la Llei de
Barris. Actualment cursos
d’operari d’activitats d’auxiliars de
magatzem. I en previsió la
realització de les accions de la
convocatòria 2013, que es realitzen
al 2014
Dispositiu d’inserció sociolaboral
dirigit a joves entre 16 i 24 anys en
situació de desocupació, en risc
d’exclusió o situació de
vulnerabilitat.
Dispositiu de transició de l’escola al
treball a persones amb
característiques específiques
Dispositiu d’inserció sociolaboral
adreçat a 120 persones en situació
d’atur de llarga durada i/o sense
prestació dels barris amb

Objectius

-Prevenir accidents domèstics
-Millorar les eines de convivència i bon
veïnatge

Impulsar la lectura, la xarxa i la cooperació

-Mantenir les capacitats i la memòria del
col·lectiu de persones grans
-Treballar habilitats socials entre el col·lectiu
de gent gran
-Prevenir l’aïllament social
Qualificar 16 persones residents als barris en
l’ocupació d’auxiliar de magatzem per
afavorir la seva inserció al mercat de treball

Facilitar la inserció sociolaboral del jovent en
situació d’exclusió o vulnerabilitat dels barris
de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador i
Cerdanyola

-Afavorir la integració sociolaboral dels
participants millorant la seva ocupabilitat a
partir del desenvolupament de competència
professional
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Nom intervenció

Programa Dona’t un
impuls

Promoció del comerç
de Rocafonda

Descripció general /
Col·lectiu destinatari
protecció per a facilitar la seva
inserció laboral

Programa iniciat al 2008 per tal de
millorar els negocis regentats per
dones i posar en relació amb
d’altres dones empresàries. En
aquesta edició es fa un canvi
qualitatiu al incorporar la línia
cohesió dona-barri per identificar
dones que poden esdevenir líders
de processos d’integració
associativa de sectors econòmics
(comerç, restauració, serveis...)
Estratègia de treball per tal de
donar impuls als comerços que
ofereixen vendes de proximitat als
barris.

Font: Ajuntament de Mataró (2014)

Objectius
-Sensibilitzar el sector empresarial per a la
contractació del col·lectiu, i contribuir en la
lluita contra les discriminacions i el foment de
la igualtat social
Projecte de cohesió social al territori adreçat
a dones que tinguin un negoci o activitat
professional principalment de les zones de
protecció, per tal de promoure la interacció
entre les dones dins del barri però també en
el conjunt de la ciutat i comarca.

-Revitalitzar el comerç de detall i proximitat
als barris. Intenta mantenir el comerç com a
element cohesionar i cívic als barris
-Procurar donar suport als comerciants
-Treballar la combinació entre comerç
tradicional i comerç ètnic
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5. Anàlisi general a partir de la informació
recollida

L’anàlisi s’ha estructurat a partir de quatre blocs:
•

Segregació, vulnerabilitat urbana i impactes de la crisi

•

La intervenció de l’administració: trajectòria i resultats de les polítiques de
rehabilitació

•

La capacitat cívica en el territori

•

Processos d'innovació social en el context de crisi i segregació/vulnerabilitat urbana

5.1 Segregació, vulnerabilitat urbana i impactes de la crisi
Tal i com hem assenyalat en apartats anteriors, les dinàmiques de segregació i vulnerabilitat
urbana de Rocafonda i El Palau tenen com a origen la construcció d’aquests barris sense
planificació i ordenació per part de les institucions del franquisme. A partir d’aquest factor
estructural, els barris van experimentar al llarg de la seva trajectòria processos d’urbanisme
caòtic i especulatiu. De fet, la situació similar en un altre barri de Mataró (Cerdanyola) va
motivar l’any 1968 que el periodista Josep Maria Huertas Claveria publiqués al setmanari
Tele/Estel un article titulat “Mataró, ciutat trencada”. L’article feia referència als greus dèficits
urbanístics dels barris perifèrics i la seva desconnexió física i social del centre de la ciutat. En
aquest primer període històric, els barris s’enfronten més aviat a processos de vulnerabilitat
urbana que de segregació pròpiament dita, encara que segons un conjunt de persones
entrevistades el fenomen de la segregació ja està present.
Amb la tornada de la democràcia, les reivindicacions veïnals són significatives a Rocafonda i El
Palau pel que fa a la recuperació de l’espai públic. En la dècada de 1980 i 1990 s’hi realitzen
intervencions públiques, però encara no amb la filosofia de política de rehabilitació integral.
Ara bé, els anys de l’expansió econòmica i la bombolla immobiliària van ser per a Rocafonda i
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El Palau els anys en què una part significativa dels seus habitants van decidir marxar a viure a
altres indrets de la ciutat 2. Alhora, durant aquests anys, els barris van experimentar l’arribada
de població d’origen immigrant, sobretot (encara que no exclusivament) del nord d’Àfrica.
Aquest procés de substitució poblacional es va intensificar entre els anys 2003 i 2007, quan
van arribar als barris més del 25% dels seus residents. Si l’any 2001 el percentatge de la
població de Rocafonda i El Palau que havia nascut fora de l’Estat era del 16%, l’any 2013
aquesta xifra se situa en 32% (Rocafonda) i 38% (El Palau) (Ajuntament de Mataró, 2013). En
primera instància la població migrant opta pel regim de lloguer, encara que, davant la voluntat
de vendre dels antics propietaris així com del foment de la compra per part de les entitats
financeres i les societats immobiliàries, algunes famílies opten per adquirir els pisos en
propietat. Tampoc en aquest període de la bombolla immobiliària es desenvolupen polítiques
d’habitatge social.
És en aquests temps quan es configura un dels reptes més importants d’aquests barris: evitar
l’aïllament social i cultural, així com gestionar-hi la convivència. L’estigmatització del barri
(amb mots com “Rocamora”) és prèvia a la crisi i suma un nou efecte de trencament amb la
resta de la ciutat.
En definitiva, els efectes de barri (és a dir, l’efecte positiu o negatiu que pot tenir un territori
en tant que multiplicador d’oportunitats personals) ja són significatius durant l’època
d’expansió econòmica. Ara bé, els seus impactes sobre els processos d’exclusió social dels
residents s’intensifiquen i es fan més visibles a partir de la crisi.
Si la situació de partida dels habitants del barri era ja de vulnerabilitat, els efectes de la
segregació socio-espacial resulten encara més evidents a partir de la irrupció de la crisi. Amb
dades de maig de 2013 (Ajuntament de Mataro, 2013) la taxa d’atur entre la població de
Rocafonda i El Palau supera el 32%, el doble del que succeeix per al conjunt de la ciutat. Entre
la població d’origen estranger, l’atur arriba al 43%. Mentre el preu de l’habitatge cau més que
en altres barris de la ciutat, l’augment dels processos de desnonaments és molt visible, amb
conseqüències com el creixement notable del parc d’habitatges buits, la necessitat de les

2

Les raons d’aquesta marxa masiva són diverses: el creixement en l’status socio-econòmic, l’acció de les
societats immobiliàries que tenen interessos en la venda de pisos en altres barris, o el rebuig a conviure
amb col·lectius d’immigrants.
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famílies d’agrupar unitats familiars en un sol habitatge, els casos de sub-arrendaments (sovint
de forma il·lícita) i l’augment del fenomen de la ocupació de pisos propietats d’entitats
bancàries i financeres. S’observa també la degradació física dels edificis.
En alguns casos, el conjunt d’aquests processos ha generat conflictes en determinades
comunitats de veïns o en l’espai públic. Tot això en un context de disminució de les prestacions
social i la protecció social en general, que agreuja les situacions de pobresa i també de
privacions de les famílies.
Els joves magrebins tenen l’autoestima molt baixa perquè veuen un futur
negre. I alguns reaccionen acusant de racisme a l’administració.
Membre de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Mataró

Tenen clar que l’efecte barri fa la seva funció i l’efecte fenotípic acaba de fer al
resta.
Membre de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Mataró

Pel que fa al teixit econòmic, si durant l’època de la bombolla un bon nombre de botigues van
ser traspassades a famílies sobretot del nord d’Àfrica, resulta evident el tancament de moltes
d’aquestes en els darrers anys. Així doncs, l’eix comercial Perú Picasso ha evolucionat
dràsticament al llarg de la dècada de 2000, amb un procés de substitució per comerços de
tipus ètnic, que obren i tanquen la seva activitat amb gran rapidesa.
Així mateix, s’incrementa la sensació d’inseguretat entre part de la població del barri, encara
que la majoria dels actors entrevistats i les observacions realitzades ens porten a diferenciar
entre els problemes de convivència i civisme dels (limitats) casos delictius. Dit d’una altra
manera, cal evitar lectures d’associació directa entre problemes de cohesió social i inseguretat.
En qualsevol cas, en aquest context, l’estigmatització del barri resulta encara més evident i no
és poc significatiu el fet que a les darreres eleccions municipals de 2011, Plataforma per
Catalunya hagi obtingut el 15% dels vots del barri de Rocafonda (per als detalls dels resultats,
veure Ajuntament de Mataró, 2011).Tornarem sobre les possibles causes d’aquest fenomen en
l’apartat dedicat a l’anàlisi de la capacitat cívica en aquests barris, però donem pas abans a
l’estudi de les polítiques públiques de rehabilitació.
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5.2 La intervenció de l’administració: trajectòria i resultats de les
polítiques de rehabilitació
Durant la dècada de 2000, primer amb el Pla Integral de Rocafonda-El Palau 2001-2007 i
després amb el desplegament de la Llei de Barris(a partir de 2007), les administracions van
destinar un volum significatiu de recursos en polítiques de rehabilitació per aquests barris 3. El
Pla Integral es desenvolupa a partir de tres eixos: reforçament de la cohesió social; millora del
nivell d’equipaments, infraestructures i habitatges; i, finalment, potenciació de l’activitat
econòmica. El Pla de Barris recull aquesta orientació i es planteja impedir que es consolidi el
procés de segregació urbana.
En primer lloc, cal esmentar les formes de col·laboració entre els actors que tenen lloc en la
implantació d’aquestes polítiques 4. És la pròpia Associació de Veïns de Rocafonda la que l’any
1999 proposa a l’Ajuntament de Mataró un pla de millores al barri. La intervenció demandada
és de tipus integral, una perspectiva que aleshores resultava inèdita. S’engega així un procés
de recerca de fórmules d’intervenció que deriva en el primer pla integral l’any 2001. El pla
inclou, per primera vegada a Mataró, un programa de dinamització comunitària i participació
ciutadana (Pindado i Jimenez 2002), tant en la vessant associativa com buscant la participació
del veïnat en general. Des d’aleshores, el Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El
Palau ha funcionat com a mecanisme de debat i (sovint) acord de les intervencions. A més, la
intervenció en el Centre Cívic Rocafonda-El Palau (amb espais per a l’associació de veïns i altres
entitats) resulta significativa per a la col·laboració entre moviment associatiu i Ajuntament.
Amb la Llei de Barris, a més del propi consell territorial (amb grups de treball), es crea i ubica al
barri una oficina específica. Tant aquest espai com les persones responsables funcionen com a
eix d’informació i col·laboració entre els agents del territori.

3

El Pla Integral es finança en part amb fons de caràcter europeu (5.213.335 euros) Per la seva banda, el
pressupost total del projecte de la Llei de barris (Generalitat i Ajuntament de Mataró) és de 13.820.000
euros.

4

Deixem per al següent apartat l’anàlisi de la utilitat d’aquesta col·laboració per fer front a l’impacte de
la crisi.
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L’oficina de la Llei de Barris ha estat vital, així com els responsables tècnics.
L’oficina de la Llei de Barris funciona com l’oficina dels problemes del barri.
Membre de l’Associació de Veïns de Rocafonda

Arran d’aquest procés, altres serveis tècnics de l’Ajuntament assumeixen major presència al
barri, a través de la intervenció múltiple i coordinada. Finalment, no són menys significatius els
elements informals en la construcció de relacions amb el veïnat, sovint utilitzats per contenir
situacions de possible conflicte.
En segon lloc, cal apuntar el significatiu impacte físic d’aquestes intervencions. Els diferents
agents socials dels barris reconeixen la millora en l’espai públic i en la dotació d’equipaments.
Les intervencions més significatives van ser la remodelació del Centre Cívic Rocafonda, l’Espai
Jove El Palau-Rocafonda, la construcció del Parc de Rocafonda, la recuperació del Parc del
Palau, la creació d’una biblioteca pública (Antoni Comas) a l’edifici de l’antic Escorxador i la
reordenació de determinats carrers.

Parc de Rocafonda. Foto: Jordi Merino, Ajuntament de Mataró
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Si bé aquestes intervencions impliquen nous usos i relacions socials en l’espai públic, el seu
accent és de tipus urbanístic. El caràcter integral de les intervencions realitzades es veu diluït
pel for pes de les intervencions de tipus urbanístic.
En els projectes de lleis de barris, malgrat que s’han presentat com a projectes
de caràcter integral, el pes econòmic i el lideratge de política territorial han
estat més que manifests. La gran intervenció anava a ordenar urbanísticament.
A Rocafonda i El Palau això s’ha vist molt clarament.
Membre de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Mataró

Finalment, la rehabilitació d’edificis (façanes, instal·lació d’ascensors, etc.) va ser una altra línia
d’intervenció. Tanmateix, més de la meitat del pressupost originalment destinat a aquest tipus
d’accions no va ser finalment utilitzat, sobretot, per les dificultats de les comunitats de veïns a
l’hora d’assumir els tràmits i destinar els recursos econòmics que les administracions
demanaven 5.
En tercer lloc, pel que fa a als programes socials, les polítiques de rehabilitació van
desenvolupar un conjunt significatiu d’accions com ara el programa de comunitats de veïns, de
civisme o de socialització de joves a l’espai púbic, a més de la col·laboració amb iniciatives dels
agents dels barris (associació de veïns, escoles, etc.). Tanmateix, per un conjunt d’agents
entrevistats, el caràcter temporal d’intervencions com la Llei de Barris, basades en programes
puntuals i finits (sovint amb personal responsable contractat per uns pocs mesos), ha limitat
l’impacte dels projectes socials en aquests barris. També segons aquests agents, la incidència
de les accions de suport a l’associacionisme no ha estat suficient.
Així doncs, alguns dels actors socials entrevistats interpreten aquestes dificultats com a
resultat de la inclinació de les administracions a invertir en actuacions urbanístiques
localitzables físicament i temporalment, més que no pas en programes específics de suport i
activació del teixit social. Per la seva banda, els responsables municipals reconeixen que
determinades actuacions engegades en el marc de la Llei de Barris han hagut d’aturar-se
5

Per aquest motiu, i també perquè determinades obres previstes encara no s’han realitzat, l’Ajuntament
de Mataró ha demanat a la Generalitat la pròrroga de l’execució del Pla de barris, ja que resten per
invertir aproximadament 4 dels més de 13 milions d’euros pressupostats.
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davant la finalització del finançament per part de la Generalitat. Tanmateix, responent el
reclam de les entitats veïnals, l’Ajuntament ha assumit la continuïtat parcial de les accions de
mediació social al carrer i el suport a les comunitats de veïns amb dificultats de convivència.
Una altra prioritat dels actuals responsables municipals ha estat la presència de mitjans
policials als carrers, amb l’objectiu que aquesta intervenció disminueixi la percepció
d’inseguretat d’alguns residents. Finalment, responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament
argumenten que si bé els projecte d’intervenció de la Llei de Barris té un càrcter temporal,
moltes de les actuacions realitzades han tingut continuïtat (vegeu més avall) o, senzillament,
s’han traduït en actius permanents per als barris (biblioteca, parcs, etc.).
En la trajectòria de les polítiques de rehabilitació, la implicació de determinades persones amb
responsabilitat tècnica i política així com del moviment veïnal i associatiu va fer possible
avançar en l’objectiu d’evitar que s’agreugés el procés de segregació urbana. La lectura
compartida pels diferents agents és que les intervencions han contribuït a evitar un procés de
conflictivitat social més virulent. Tanmateix, la combinació de la crisi econòmica, les polítiques
d’austeritat (que afecten a la manca de recursos per a intervencions com la Llei de Barris) així
com les dificultats financeres de l’Ajuntament agreugen les dificultats dels barris que estem
estudiant.

5.3 La capacitat cívica en el territori
Resulta evident que en el cas dels barris analitzats ha existit la possibilitat d’abordar problemes
col·lectius a partir de dinàmiques de col·laboració entre actors governamentals i no
governamentals. Fins i tot, podem afirmar que aquesta capacitat de col·laboració és en aquest
cas el factor explicatiu del sorgiment de les polítiques de rehabilitació, tal i com hem explicat
més amunt.
Tant el Pla Integral com el Pla de Barris aprofundeixen en la tradició d’interlocució entre agents
socials i Ajuntament, amb alguns nous (o renovats) mecanismes de coordinació. Cal dir, però,
que algunes d’aquestes fórmules (com ara la taula d’entitats, on també està present
l’Ajuntament) tenen un incidència limitada en la construcció de respostes compartides, segons
la visió d’algunes de les persones entrevistades.
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D’altra banda, amb l’arribada d’un gran nombre de persones d’origen immigrant, es van
configurant entitats pròpies de caràcter social i religiós. Si bé existeixen projectes compartits
entre aquests col·lectius amb les associacions de veïns i l’administració, les dinàmiques de
col·laboració no són tan fortes. Dues qüestions apareixen com a claus per entendre aquesta
dificultat. D’una banda, les diferències en les tradicions participatives del moviment veïnal
(fonamentalment laiques) i les del col·lectiu d’immigrants (al voltant de la mesquita del barri).
D’altra banda, i sobretot en el barri d’El Palau, els marcats processos de construcció de
l’altredat no impedeixen la convivència però poden condicionar la coordinació entre agents.
Sí que et diré que les meves festes, les festes del barri, les nostres festes de
tota la vida, són les mateixes. Sí que les obrim a tothom qui vulgui veure la
festa. (...) Venen, compren i se senten amb nosaltres. Està oberta a tothom,
però no és una festa per a ells.
Membre de l’Associació de Veïns d’El Palau

Pel que fa a la coordinació entre les entitats del barri amb col·lectius de la resta de la ciutat, cal
esmentar l’existència de la Federació d’Associació de Veïns de Mataró, espai d’articulació de
plataformes com les esmentades Estafa Banca o la PAH de la ciutat. Ara bé, si el barri de
Rocafonda va ser pioner en la reivindicació d’intervencions de caràcter integral a finals de la
dècada de 1990, la participació actual en les plataformes a nivell de ciutat és més aviat per
donar-hi suport. El barri de Rocafonda va acollir durant la dècada de 1970 experiències de
cooperativisme (habitatge, comerç) sota el paraigües de la Unió de Cooperadors de Barcelona.
Tanmateix, com s’ha esmentat, la marxa del barri de moltes d’aquests persones va implicar un
repte per a la continuïtat del moviment veïnal. Tot i així, l’Associació de Veïns de Rocafonda
continua identificant-se, en paraules del seus membres, amb la voluntat de “fer barri”. Això
s’ha plasmat en uns mecanismes d’acció que reforcen la capacitat cívica del barri: els membres
de l’associació formen una xarxa activa de detecció de focus de problemes o conflictes al barri,
certificació de la veracitat d’aquestes circumstàncies, negociació i interlocució amb
l’Ajuntament i, finalment, en els casos necessaris, mobilització i reivindicació pública.
En definitiva, si bé els indicadors socioeconòmics analitzats parlen de l’impacte significatiu de
la crisi en aquests barris, també podem identificar diferents tipus d’iniciatives socials i
institucionals i de dinàmiques de col·laboració entre les adminsitracions i les entitats que
reforcen la resiliència dels barris davant dels efectes de la crisi. El treball col·laboratiu entre
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diferents agents en el territori (més consolidat a Rocafonda, però també existent a El Palau) ha
permès no només contrarrestar el possible tancament o reducció de serveis públics (en
educació i sanitat) sinó també gestionar el creixent conflicte social, tot prevenint les seves
manifestacions més virulentes. Aquest procés és significatiu en el context de la proliferació
d’un discurs (sobretot en alguns veïns d’El Palau) de “pèrdua del barri” o abandonament.
Un discurs present i que fa molt de mal és el de “no me’n vaig perquè no puc”.
Aquest discurs s’ha disparat molt els darrers mesos.
Membre de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Mataró

En l’anàlisi d’aquest context també cal esmentar l’aparició d’un col·lectiu (autoanomenat
Plataforma Cívica) en contra de la presència de persones immigrades al barri i que també
critica la representativitat de l’Associació de Veïns de Rocafonda 6.
Abordem doncs, en el següent apartat, la pregunta sobre fins a quin punt l’articulació entre els
diferents actors presents en el barri ha permès generar respostes socialment innovadores
davant la crisi. Ens preguntem també per les característiques d’aquestes iniciatives.

5.4 Processos d'innovació social
segregació/vulnerabilitat urbana

en

el

context

de

crisi

i

Tal i com queda evidenciat en la presentació prèvia de les experiències d’innovació social, els
barris de Rocafonda i El Palau no han experimentat el sorgiment de noves iniciatives que
busquin específicament donar resposta als impactes de la crisi. La presència de plataformes
com Estafa Banca o la mateixa PAH de Mataró és significativa, però, com hem esmentat, els
agents dels barris estudiats més aviat es limiten a donar-hi suport. Ara bé, en aquests barris

6

Si bé existia el rumor que aquest col·lectiu organitzaria “patrulles urbanes”, això no s’ha produït. L’únic
acte públic que han realitzat és la recollida de signatures i la participació en una manifestació contra la
inseguretat al barri. De fet, originalment aquesta manifestació (en octubre de 2012) va ser convocada
per persones que no pertanyen a l’Associació de Veïns de Rocafonda. Però, a través de la mediació de
l’associació i la coordinació amb l’Ajuntament, es va transformar el caràcter d’aquesta protesta tot
aconseguint que hi participessin també entitats de persones immigrades.
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podem trobar avui iniciatives amb l’objectiu d’afavorir la capacitat de presa de decisions de les
dones nouvingudes (Totes plegades), lluitar contra l’estigmatització de l’escola i el barri (4
cordes) o facilitar l’intercanvi i l’accés a la cultura (Llibre viu). Hi destaquen també l’acció
d’organitzacions de persones immigrades i d’entitats d’àmbit social i religiós. En definitiva,
aquestes experiències d’innovació social tenen un origen anterior a la crisi (encara que
intenten adaptar-s’hi) i busquen donar resposta a problemes estructurals del barri. Es tracta de
problemes derivats del procés de segregació urbana i dels efectes de barri.
Les més significatives d’aquestes experiències d’innovació social han estat impulsades per
l’Associació de Veïns de Rocafonda (vocalia de dones), d’una banda, i per agents públics com
l’Escola Germanes Bertomeu, d’una altra. En alguns casos, s’ha comptat amb el suport de
l’Ajuntament de Mataró. Així doncs, la capacitat cívica (el treball col·laboratiu entre entitats i
administracions) ha estat un factor explicatiu del desenvolupament (més que no pas del
sorgiment) d’aquests processos. La implementació de la Llei de Barris ha permès destinar
recursos públics per contribuir al finançament d’algunes d’aquestes iniciatives (com ara 4
cordes o l’espai 0-6 de criança).
Per què, doncs, aquestes experiències no estan més específicament vinculades als efectes de
la crisi? Cal tenir en compte que les qüestions a les quals les iniciatives esmentades busquen
donar resposta són problemes estructurals del barri, o si més no acumulats en un procés
històric des de la seva construcció. La crisi no sembla haver estat un element catalitzador de la
innovació social, sinó més aviat s’observa que la crisi (i particularment la contracció de la
despesa pública) està afectant la capacitat cívica del barri i també el seu teixit associatiu. La
crisi ha comportat la dificultat del suport econòmic per a les iniciatives d’innovació social i
també ha implicat l’agreujament d’alguns problemes als quals aquestes experiències intenten
fer front (com ara la situació de les dones nouvingudes) 7.

7

Les dificultats del teixit associatiu per impulsar noves iniciatives es poden exemplificar, segons la
informació que ens han proporcionat certs actors, en la dificultat de posar en marxa un projecte de banc
agrícola i de lloguer temporal de terrenys. La idea de la Associació de Veïns de Rocafonda és la de llogar
terrenys cultivables al barri (actualment no utilitzats pels seus propietaris) perquè les persones
interessades puguin treballar-los, a més de rebre capacitació en agricultura orgànica i cooperativisme.
Com que l’associació no té els recursos per engegar la iniciativa, necessita el suport de l’administració,
quelcom que fins ara no s’ha assolit.
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Per últim, cal analitzar de quina manera les experiències d’innovació social estan impactant en
la població del barri i les seves condicions. D’una banda, algunes iniciatives (com ara el banc
d’aliments i roba de Càritas) es limiten a establir lligams de solidaritat primaris per satisfer
necessitats bàsiques. D’altra banda, una bona part de les experiències aconsegueixen un cert
grau d’apoderament de grups socials vulnerables. Això succeeix, per exemple, amb les dones
nouvingudes participants dels diferents projectes de la vocalia de dones de l’Associació de
Veïns de Rocafonda (com ara Totes plegades), amb els infants participants del projecte 4
cordes a l’Escola Germanes Bertomeu o, encara que en menor mesura, els joves participants
de les activitats dels patis oberts o l’Espai Jove Rocafonda. Finalment, si bé és cert que els
canvis en les relacions de poder (a nivell individual) que poden impulsar aquestes iniciatives
són limitats, sí que s’observa la transformació de determinades relacions entre col·lectius dins
del barri i entre el barri i la resta de la ciutat. Canvis, doncs, en les relacions col·lectives. Tal i
com s’explica en la fitxa del projecte 4 cordes, el procés ha permès que l’escola sigui
percebuda per les famílies i agents socials del barri (i en part de la resta de la ciutat) com un
espai d’equitat i transformació de la realitat conflictiva del barri, i molt menys d’exclusió i
marginalitat degut l’alt percentatge d’infants d’origen immigrant. Es tracta d’un projecte amb
efectes contra-segregatius que, tanmateix, continuen sent limitats, sobretot en el context
d’uns barris amb greus problemàtiques socio-espacials com les analitzades.
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-Projecte Llibre viu - http://www.llibreviu.org/index2.html
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http://avrocafonda.entitats.mataro.cat/
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https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups
%2F347010298688419
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http://www.elconfidencial.com/economia/2013/03/17/bienvenidos-a-mataro-capitalmundial-de-las-preferentes-117069/
-PAHMataró
http://www.favmata.org/novaweb/2012/07/pah-mataro/
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- Programa civisme Llei de Barris
http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/els-veins-de-rocafonda-el-palauescorxador-consideren-que-el-que-dificulta-la-convivencia-son-les-relacions-interpersonals
- Mostra d’entitats Rocafonda El palau
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-Programa Comenius
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-Centre cívic Rocafonda El Palau
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-Plataforma Cívica-Rocafonda Cívica
http://rocafondacivica.blogspot.com.es/
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7. Annex 1 – Persones entrevistades
Persona

Càrrec

Data

Consol Prados

Regidora de l’Ajuntament de Mataró.
Ex regidora d'Igualtat i Solidaritat, cinquena tinent
d'alcalde i regidora de Serveis de l'Ajuntament de Mataró.
Diputada al Parlament de Catalunya pel PSC 2003-2012.

18/06,
Mataró

Núria Calpe

Segona tinent d’Alcalde i regidora de Via Pública, Obres,
Serveis i Manteniment, Presidenta Pla Integral Rocafonda
El palau

26/6, Mataró

Responsable tècnic

Ajuntament de Mataró

26/6, Mataró

Responsable tècnic

Ajuntament Mataró

18/06,
Mataró

Pep Bermudez

Associació Veïns Rocafonda

18/06,
Mataró

Jordi Merino

Coordinador Llei de Barris Rocafonda-El Palau,
Ajuntament de Mataró

18/06,
Mataró

Agàpit Borràs

Arquitecte, urbanista

3/7,
Barcelona

Roser Martínez
Montaner

Associació Veïns El Palau, Presidenta

26/06,
Mataró

Carme Civit

Directora Escola Germanes Bertomeu.

26/06,
Mataró

Núria Ibran

Associació Veïns Rocafonda, Presidenta

4/07, Mataró

Fernando Pindado
(conversa informal)

Ex subdirector general de participació ciutadana.
Informació sobre Pla de Participació en el marcPla Integral
Rocafonda-El palau.

10/07,
Mataró
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