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Ajuntament de Mataró 

Benvolgut veí, Benvolguda veïna, 
 
Aquest proper diumenge 8 d’abril tindrà lloc la inauguració de la remodelació de la 
Plaça Joan XXIII. La nova plaça tindrà un desnivell més rebaixat, una millor integració 
amb el carrer Joan Miró i uns nous jocs infantils. 
 
La remodelació està inclosa dins el projecte de la Llei de Barris, un programa que 
consisteix en remodelar espais urbans amb una important contribució de la Generalitat 
de Catalunya. Dins les actuacions de la Llei de Barris a Rocafonda, també s’inclou la 
remodelació de la Ronda Cervantes i els ajuts a la rehabilitació d’edificis.   
 
Ens dirigim a vosaltres per comunicar-vos que aquesta remodelació ha sigut possible 
gràcies a la tasca del Departament d’Economia de la Generalitat, liderada en aquell 
moment pel Vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras.  
 
Al maig del 2017, Oriol Junqueras, va assistir a la presentació del projecte de la nova 
plaça Joan XXIII i va visitar el barri de Rocafonda. 
 

 
 

Volem posar de manifest, indiferentment de la opinió que es pugui tenir sobre la 
independència de Catalunya, la bona gestió i els projectes socials que va portar a 
terme, a la darrera legislatura, el govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Una bona gestió, que malgrat la intervenció de les finances de la Generalitat per part 
de l’estat espanyol mitjançant el FLA, va arribar a tenir superàvit. 
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Es van engegar projectes socials com la Renda Garantida de Ciutadania, una 
prestació a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i 
famílies que es troben situació de risc. 
 
Malauradament,Oriol Junqueras no podrà assistir a la inauguració de la plaça 
Joan XXIII d’aquest proper diumenge.Junqueras, com Joaquim Forn, Raül Romeva, 
Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i 
Carles Puigdemont resten empresonats sense haver-se celebrat un judici, i tampoc 
garanties de tenir-lo just.   
 
Junqueras, en la seva defensa, va al·legar que és un home de pau, compromès amb 
el civisme, i que mai ha tingut una paraula de menyspreu per d’altres ideologies 
polítiques.  
 
Ressaltem el missatge de pau, diàleg i fraternitat de l’Oriol,  que també és un missatge 
compartit amb els altres empresonats i exiliats. Reivindiquem la seva innocència, ja 
que son perseguits únicament per motius polítics, en base a unes acusacions de 
violència que no han existit.  
 
Rebeu una salutació cordial.  
 
Mataró, 4 d’Abril del 2018 
 
Grup Municipal ERC – Moviment d’Esqueres 
 

 


