
 

MATARÓ – AGENDA URBANA 2030 

I FÒRUM CIUTAT INCLUSIVA 

Dimarts 3 de maig de 2022 (18:00 – 20:00) - Espai Mataró Connecta (Plaça de la Muralla, 21,  Mataró) 

 

1. Presentació 

En el marc de l’elaboració de l’Agenda 

Mataró 2030, que consta d’un procés 

participatiu  amb fòrums, debats i jornades 

de formació i difusió per fer partícips a tots 

els ciutadans, el 3 de maig es va organitzar 

el I Fòrum Ciutat Inclusiva, que va tenir 

com a objectiu la identificació i priorització 

dels principals reptes estratègics que 

afronta la ciutat de Mataró en matèria 

d’inclusió social.  

2. Estructura de la Jornada 

La jornada amb la participació de ciutadans i ciutadanes provinents de diferents àmbits 

d’expertesa que van debatre de forma oberta sobre la dimensió transversal de la inclusió 

i la seva aplicació mitjançant polítiques concretes.  

Els objectius de la jornada van ser:  

 Identificar, debatre i prioritzar els reptes estratègics de les diferents dimensions 

de “Ciutat Inclusiva”. 

 Recollir propostes d’actuació per abordar els reptes estratègics. 

En Sergi Morales Díaz, regidor d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament de Mataró va obrir 

l’acte acompanyat d’en Fernando Fantova, consultor expert en política, gestió i 

intervenció social i comissionat de “Ciutat Inclusiva”.  

 

 



 

3. Introducció 

Les ciutats han estat, històricament, espais de construcció dels eixos que vertebren una 

societat: persones, coneixement i activitats. Avui dia, però, moltes ciutats manquen de 

polítiques integradores que posin en valor el concepte de comunitat per fer de les ciutats 

un espai inclusiu que garanteixi el progrés econòmic i social a tots els ciutadans.  

El disseny d’una ciutat inclusiva, és a dir, aquella on totes les persones siguin el centre de 

les polítiques, consisteix a decidir quines necessitats són prioritàries, amb quins recursos 

les abordem i amb quins valors i principis volem refer la nostra comunitat. Aquestes 

preguntes són l’antesala sobre la qüestió de què volem ser. Es tracta de tornar a apropar 

l’administració pública a la societat perquè respongui, protegeixi i dirigeixi: fer que les 

institucions s’alineïn amb la realitat i puguin donar resposta a les necessitats de la gent.  

En aquest sentit, la crisi derivada de la Covid  pot operar com un factor d’oportunitat per 

reforçar aquesta inclusió social. Per aconseguir-ho és imprescindible que les ciutats 

fomentin un desenvolupament sostenible endogen, centrat en les persones que el 

desenvolupen alhora que aquestes són les que han d’intervenir amb més protagonisme 

en el plantejament de les seves necessitats i la definició dels seus objectius.  

L’activitat econòmica també pot ser una eina per fomentar la cohesió i la inclusió social i 

fer de la ciutat un entorn amigable i atractiu per les persones nouvingudes, alhora que 

enforteix el teixit comunitari i permet crear una idea de comunitat política a futur, amb 

un projecte convincent de benestar, seguretat i justícia emparat per tota la ciutadania. 

 



 

4. Temes de debat i conceptes clau de “Ciutat Inclusiva” 

 

 

5. Elements clau del I Fòrum de Ciutat Inclusiva 

A continuació es sintetitzen les principals aportacions i reptes estratègics del fòrum. 

Aquestes s’estructuren a l’entorn de dos idees força:  

 La importància de l’espai públic i la convivència per a assolir una plena inclusió 

social.  

 La governança social i la participació com a elements central del nou model 

d’inclusió per Mataró.  

 

 

 

 

 

 



 

ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 

La importància dels espais públics com a eixos vertebradors de la ciutat que fomentin la 

creació de xarxes comunitàries i enforteixin el teixit social per millorar la convivència i fer 

partícip a tota la ciutadania. 

Principals aportacions dels participants 

 La ciutat de Mataró té l’oportunitat de diferenciar-se econòmicament amb el 

desenvolupament de sectors d’activitat que afavoreixin la inclusió social, com la 

economia de les cures. Amb tot, els àmbits de la inclusió social van més enllà de 

les activitats econòmiques convencionals. Un dels reptes de la ciutat serà decidir 

quines dimensions de la inclusió volem professionalitzar i quines no.  

 Les administracions públiques, les entitats i les organitzacions que treballen per la 

inclusió social s’han d’aproximar a la ciutadania entenent i reconeixent la seva 

diversitat. S’ha de fugir d’etiquetes i referències a “col·lectius” determinats.  

 Mataró és percebuda com una ciutat segregada des d’una vessant econòmica, 

social i urbanística. Aquesta segregació que enfronta “centre” i “perifèria” té 

múltiples causes i conseqüències.  

 Alguns d’aquests factors determinants són l’espai públic, l’ús que li donem, el 

disseny de la ciutat, el seu urbanisme i model d’habitatge.  

 La percepció de segregació urbana, econòmica i social de la ciutat dificulta la 

consolidació d’una identitat i sentiment de pertinença a Mataró.  

 Per fer-hi front, les estructures de participació i socialització han de jugar un paper 

central en el model d’inclusió de la ciutat.  

 Els espais de socialització a l’espai públic són una peça clau per reforçar la 

convivència i el teixit comunitari, recosir la segregació i generar confiança entre 

ciutadans. Els participants coincideixen en que manquen espais de socialització 

informal a la ciutat, en particular pel jovent. La Biblioteca Antoni Comas apareix 

com un equipament públic de socialització de referència.  

 La cultura ha de jugar un rol important en la creació i consolidació del relat i 

sentiment de pertinença a la ciutat. S’apunta que cal apropar els recursos culturals 

i la història de la ciutat a tota la ciutadania.  



 

 Avui dia, treballar ja no és garantia d’una tenir vida digna. L’habitatge s’ha 

convertit en un element central del model i les polítiques d’inclusió social.  

 Des d’una vessant educativa, s’apunta que alguns centres escolars necessiten un 

impuls econòmic des de les administracions públiques. Són inversions necessàries 

per lluitar contra la segregació econòmica i urbana que existeix a la ciutat.  

 

Reptes estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola vinculats a les propostes 

RE1. Promoure i consolidar noves estructures de participació i socialització de la 

ciutadania que tinguin en compte la seva diversitat.  

 

 

 

 

RE2. Lluitar contra la segregació urbana, social i econòmica de la ciutat com un factor 

clau de la inclusió.  

 

 

 

 

 

 

 

RE3. Construir un nou relat de la ciutat que contribueixi a reforçar el sentiment de 

pertinença i identitat de Mataró i on la inclusió social sigui una dimensió central. 

 

 

 

8.1 Fomentar l’existència d’un parc de habitatges a un preu assequible 

6.2 Buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere, edat i 
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6.1 Reduir el risc de pobresa i exclusió social 
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GOVERNANÇA SOCIAL 

El foment de la cohesió social i territorial mitjançant la governança del teixit social i 

polítiques que posin a les persones al centre. 

Principals aportacions dels participants 

 És molt important fer una política social, és a dir, la que té a les persones al centre, 

i que aquesta impregni la resta de polítiques com la econòmica, ambiental, 

territorial, etc. 

 Cal fer polítiques que fomentin la participació i l’apoderament de tots i totes les 

ciutadanes. Que el govern de les persones sigui de les persones. Les polítiques han 

de tenir una visió interseccional perquè tots els ciutadans tinguin les mateixes 

possibilitats de participació, decisió i desenvolupament en tots els àmbits. 

 En termes generals, s’apunta que cal incrementar la diversitat i representativitat  

de la ciutadania en els processos de participació i presa de decisions.  

 Per fer de Mataró una ciutat inclusiva, la política s’ha d’apropar a la ciutadania. Un 

dels problemes de la ciutat és la percepció de segregació “centre” i perifèria”.  

 La cohesió social implica posar a les persones al centre, donar-les veu perquè se 

sentin part de la comunitat. Hi ha exemples a la ciutat de com iniciatives sorgides 

des de la pròpia comunitat i governades per la pròpia comunitat estan donant 

resposta a problemes socials tant rellevants com l’habitatge. 

 Cal reforçar i testejar nous models i fórmules de participació que s’apropin a la 

ciutadania de forma diversa. El cooperativisme n’és un bon exemple per fomentar 

la governança participativa.  

 

 

 

 

 

 



 

Reptes estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola vinculats a les propostes 

RE4. Consolidar un model de governança social que sigui integrador, representatiu i 

ambiciós i doni veu a tota la ciutadania. 

 

 

 

 

 

RE5. Situar les persones al centres de totes les polítiques públiques, tant des d’una 

vessant social, com econòmica, urbana o ambiental.  
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