
Acta assemblea extraordinària AFA Montserrat Solà 10/02/2021 

A les 20:00h del dia 10 de febrer de 2021 s’han reunit de manera telemàtica, prèvia 
convocatòria, les i els membres de les vocalies, les famílies de l’AFA i l’Equip Directiu juntament 
amb la tècnica de l’Ajuntament de Mataró Laia Balanzó i el també tècnic de l’Ajuntament i 
responsable de jardineria dels parcs de Mataró Joan Carbonell, per participar i assistir a la 
segona assemblea extraordinària del curs 2020/2021 amb el següent ordre del dia: 

1. Benvinguda i explicació funcionament assemblea. 
2. Correcans Parc de la Llibertat: explicació tècnics ajuntament i torn obert de paraula. 
3. Pla d’actuació del grup de treball Correcans i torn obert de paraula. 
4. Votació. 

Persones assistents: 

Vocalia de portaveus: Noe Ayguasenosa (Farigola), Isabel Blas (Espígol,  Pomera), Laia Comas 
(Espígol, Romaní), Michele Bigard (Farigola). 

Vocalia secretaria-comunicació-transparència: Jordi Tarradelles (Fonoll, 5èA), Toni Rosa (El 
Callao, 5èB), Joan Salicrú (Magraner), Alex Legemaate (...), Txari Pizarro (Farigola). 

Vocalia Sostenibilitat: Mireia Fontcuberta (El Callao, 5èB). 

Vocalia Social: Kristina Arcas (Romaní, Pomera), Marta Ruiz (Farigola), Amàlia Garfella (Farigola). 

Equip Directiu: Encarni Padros, Dani Alvarez (Cirerer, Menta, 4rt A), Isa Munera (Havana). 

Maria Masero (Cinc Sènies), Josep Forn (Pomera), Rut Cruz (Mandariner), Shaila Torroella 
(Mandariner, Cinc Sènies), Pep Armenteros (Cinc Sènies, Havana), Magda Martín (Cinc Sènies, 
Havana), Pep Llibre ( Cirerer, 5èB), Xavier Plaza (Cinc Sènies, 4rtB), Rocio Navarro (Ferm, 
Orenga), Eloi Aymerich (Olivera), Maria Medina (Olivera), Maria José Porras (Cinc Sènies, 
Farigola), Marta Cusachs (Havana), Teresa Mach (Paler i Maria de Mata), Montse Bobés (4rtA, 
6èC), Tam Suárez (Romaní), Mariona Torres (Espígol, Riera de Sant Simó), Andreu Beneit (5è), 
Marta Serra (Orenga), Clara Rosa (Ferm, Romaní), Quim Barnola (Ferm, Romaní), Eli Lavado (El 
Paler i Maria de Mata, Ametller), Mohamed Tahry (Farigola) i Maria Arévalo (Farigola). 

 

1. Benvinguda i explicació funcionament assemblea 

La vocalia de portaveus dona la benvinguda als i les assistents i agraeix l’assistència dels tècnics 
de l’Ajuntament que ens faran l’explicació per informar sobre el projecte d’ubicació d’un 
Correcans al Parc de la Llibertat, el parc que queda just davant de l’escola. 

Primerament donarem pas als tècnics perquè ens facin l’explicació, passarem a un torn obert de 
preguntes, els acomiadarem i continuarem nosaltres  per canalitzar i posicionar-les. 

 

 



2. Correcans al Parc de la Llibertat: explicació tècnics ajuntament i torn obert de paraula. 

Donem pas a la tècnica Laia Balanzó que ens agraeix l’oportunitat de participar a l’assemblea. 

La Laia Balanzó explica els motius que han portat a plantejar la instal·lació del Correcan al Parc 
de la Llibertat i remarca la dificultat de gestionar l’espai públic, diferenciar els usos que en fa la 
gent, trobar la compatibilitat entre uns i altres i per tant arribar finalment al bé comú.  

El Parc de la Llibertat  genera diferents demandes, demandes veïnals paral·leles, és una zona 
que es considera a efectes pràctics com un Correcan  ja que es fa un mal ús per part dels 
propietaris de gossos on trobem moltes defecacions, orins i un ús molt intensiu de la zona. Amb 
aquesta premissa es considera que els gossos ja són presents en aquella zona, es vol reordenar, 
per tant, l’espai a nivells de salut i seguretat i d’aquesta manera millorar el parc.  

S'ha descartat altres espais, com seria la zona de dalt, per sobre del Parc de la Llibertat, perquè 
hi ha veïns, sobretot als baixos a tocar del parc; en canvi a  la zona més a prop de l’escola no hi 
ha veïns i la part infantil es podria remodelar i reubicar a la plaça del Alocs. 

En Joan Carbonell torna a comentar que des de l’Ajuntament és molt difícil trobar la ubicació 
més idònia pel Correcan. Comenta que últimament han augmentat molt els censos de gossos a 
la ciutat i que han estat buscant una zona idònia, fins que han arribat al parc de la Llibertat. 
Considera que és un bon espai, ja que té 3 nivells, aproximadament de 600-800m2 cadascun, 
llavors el Correcan ompliria 2 nivells i deixaria lliure el nivell més proper a l’escola. Torna a insistir 
que la zona infantil es traslladaria a la plaça dels Alocs.  

La plaça dels Alocs es considera un punt negre (gossos, caques, indigents) a ordenar: a fer 
millores, per tant, a reconduir els gossos que hi defequen als tancats del Correcan per poder 
reordenar tot l’espai. Comenta que la façana de la plaça dels Alocs ha de ser una zona blindada 
als gossos.  

En Joan Carbonell comenta que les obres estan adjudicades, però momentàniament aturades 
fins al juliol per poder dialogar i parlar sobre la ubicació del Correcan. 

Laia Balanzó emmarca el debat dins del fet que hi ha una demanda per part d’una part de la 
ciutadania a la qual des de l’Ajuntament es creu que cal donar resposta. I subratlla de nou que 
tenir un espai tancat de Correcan permetrà millorar l’espai públic en el seu conjunt i 
circumscriure l’ús d’una zona concreta del parc a les necessitats dels animals, alliberant la resta. 
Explica, també, que existeix una certa pressió per part d’alguns veïns respecte l’ocupació que el 
col·lectiu escolar fa de l’espai públic. 

La Laia Balanzó comenta que s’ha de dialogar i mirar la millor opció pel benestar de la comunitat 
educativa, optar per un espai de diàleg i de donar més marge de temps i de la necessitat de 
pensar aquesta iniciativa en global. 

El tècnic de l’Ajuntament Joan Carbonell assegura, de totes maneres, més enllà de què es faci o 
no el Correcan “els gossos continuaran aquí; no els traurem d’aquí”. I que, per tant, el fet que hi 
hagi Correcan o no, no farà canviar aquesta realitat. Això sí, obre la porta a redimensionar la 
proposta i que no ocupin 1.600 m2, com consta a la proposta actual. 



 

S’obre el torn de preguntes: 

Una representant de la vocalia de portaveus intervé per agrair l’explicació duta a terme pels 
tècnics a la trobada i l’esforç que intueix que s’està fent per fer compatibles diferents usos de 
l’espai públic. Agraeix també les disculpes per com es va comunicar l’afer a l’escola i explica que, 
precisament, part de l’enuig que es viu a l’AFA del Montserrat Solà venia per una qüestió de 
formes, a part de per la proposta en sí. Deixa clar que el posicionament de l’AFA en cap cas és 
contrari a l’equipament sinó a la seva ubicació i que com a comunitat educativa no es qüestiona 
un equipament que s’entén que és de ciutat. Insisteix que si en la ubicació.  

Admet que amb la proposta es millora i dignifica l’espai però que ho fa a costa de restar espai 
d’ús infantil, un espai que recorda que ho és de socialització de les famílies. Assegura que 
l’entorn de l’escola forma part del projecte educatiu i que, per tant –i assumint que es ve d’un 
cert privilegi en l’ús d’aquest Parc-, és lògic que es visqui malament. Demana posar en valor que 
la reunió d’avui té per objecte negociar al voltant del projecte, superant l’etapa d’una certa 
imposició per part de l’Ajuntament. I que això significa un gran canvi. També admet que no 
instal·lar el Correcans tampoc voldria dir que els gossos no seguissin sent-hi. En tot cas, creu que 
val la pena intentar posar-se d’acord, per minimitzar impacte en els infants. 

Laia de Balanzó confirma que així és i que la consigna política és escoltar l’opinió de l’AFA. 
Agraeix que hi hagi voluntat de debatre al voltant del tema però també avança que tothom 
haurà de rebaixar les seves expectatives per trobar un mínim comú denominador. I que costarà 
molt perquè és obvi que ningú està disposat a renunciar. En tot cas la regidora els ha traslladat 
que vol saber quin és el capteniment de l’AFA i de l’escola. 

Respecte una intervenció d’una mare de l’escola on aquesta pregunta per què s’ha desestimat 
el parc de Sant Simó o la Riera de Sant Simó com a lloc per portar-hi els gossos a esbargir-se, 
Laia de Balanzó explica que inicialment es van descartar aquestes dues ubicacions perquè hi ha 
un vial entremig, que fa de barrera, la Ronda Cervantes, i s’entén que pot ser un hàndicap perquè 
la gent gran amb animal s’hi desplaci. També recorda que precisament concentrar els gossos en 
una part del Parc de la Llibertat permetria alliberar la resta per als altres usos, entre els quals 
l’escolar. 

Una altra mare de l’escola, també veïna de la zona, considera que el problema de fons té a veure 
amb l’educació de la gent. I alerta que com a veïna també s’acaba generant un problema de 
soroll, sobretot a l’estiu. Una altra mare anuncia que si es fa una votació sobre el posicionament 
de l’AFA en relació a la instal·lació del Correcans, ella votarà que no.  

Una altra mare discrepa respecte la petició expressada pels tècnics de l’Ajuntament d’elaborar 
propostes alternatives a la possible proposta d’ubicació del Correcans, considera que cal 
defensar l’espai que els infants ja tenen i donar-los veu.  

Joan Carbonell, de l’Ajuntament, insisteix en què es pren nota de tot el que s’està dient. Però 
recorda que el cens d’animals a Mataró ha crescut moltíssim en els darrers anys, que hi ha una 
demanda i que s’ha de buscar una solució. 



Un pare de l’escola, que no té clar exactament quina és la proposta d’ubicació del Correcans, 
pregunta si hi ha un plànol explicatiu i si es pot arribar a trobar una solució de consens perquè 
una part del Parc de la Llibertat segueixi sent usada pels infants.  

Joan Carbonell concreta que el Correcans aniria a partir del segon nivell del Parc de la Llibertat, 
desplaçant-se la zona de jocs a la plaça dels Alocs. I que el primer nivell es mantindria igual.  
Davant la sensació de què s’ocuparan molts metres quadrats amb el nou Correcans -1.600-, Joan 
Carbonell explica que en aquest cas no es pensa amb un ecocan, dels quals a Mataró n’hi ha dos, 
sinó d’un nou Correcans, que és un espai per fer-hi córrer el gos, i que això reclama més metres. 

3. Pla d’actuació del grup de treball Correcans i torn obert de paraula 

Feta la presentació per part dels tècnics de l’Ajuntament i acomiadats del xat, Jordi Tarradellas 
obre el torn de paraules posterior.  

Encarni Prados, directora de l’escola, ensenya un mapa on s’aprecia com quedaria ordenat 
l’espai: només quedaria com a zona de jocs infantil la part de baix de tot del Parc de la Llibertat 
i tota la resta seria pel Correcans. La directora de l’escola explica que es van assabentar de la 
notícia a principi de desembre i que al darrer moment es va poder aturar l’inici de les obres 
d’arranjament del Correcans, que eren imminents. Prados afirma que la direcció i els metres de 
l’escola es mostren contraris a la proposta i que treballaran al costat de les famílies per mantenir 
el Parc del Llibertat i millorar-lo, reforçant la seva condició de “camí segur” entre la casa i 
l’escola. Prados celebra un canvi d’actitud per part del govern municipal que s’hauria vist amb 
l’actitud dels tècnics a la sessió d’avui. 

La vocalia de portaveus explica les diferents accions que s’han fet fins al moment i insisteix que 
avui s’ha obert una porta al diàleg per revertir-ho. Proposa mantenir una línia no bel·ligerant 
fins que es pugui certificar el canvi de voluntat de l’Ajuntament, des de la primera reunió. De 
totes maneres, esbossa la possible creació d’un grup d’activisme en relació a aquest tema en el 
marc de l’AFA, per canalitzar les famílies que vulguin involucrar-se en coordinació amb el grup 
de treball derivat del Consell Escolar per aquest tema.    

Un pare de l’escola apunta que la proximitat de les eleccions pot haver influït amb el canvi de to 
de l’Ajuntament respecte aquest tema i que, per tant, cal estar alerta. Es manifesta no contrari 
al Correcans i reclama no caure en l’efecte NIMBY (Not in My BackYard, que en anglès significa 
“No al pati de casa meva”) sinó defensar que l’escola Montserrat Solà ha crescut molt, que té 
un espai de pati molt petit, de manera que la manca d’espai a l’interior de l’escola es supleix 
amb els espais de l’exterior a tocar del centre. Reclama que l’espai s’ha de compartir i que en 
tot cas sigui un Pipican, no un Correcans.  

La vocalia de portaveus proposa l’acord de posar-se a dialogar de forma intensa amb tots els 
agents implicats, intentant vincular-hi les AFAs de l’Anxaneta i de l’escola bressol Els Menuts.  

Un pare de l’escola dona el seu suport a la proposta i deixar per més endavant la via de les 
mobilitzacions, fins que no sigui estrictament necessària, extrem amb el qual coincideix una altra 
mare de l’escola, que demana convocar amb celeritat –la mateixa setmana que ve- la reunió 
amb l’Ajuntament.  



 

Votació 

Per assentiment s’acorda treballar en aquesta línia. 

 

A ¾ de 10 de la nit s’aixeca la sessió.  

 

  

Vocalia Secretaria, Comunicació i Transparència 

Mataró, 14 de febrer de 2021 


