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eniu a les mans el número 1 de “mésmataró. Butlletí

municipal”,  que neix amb la voluntat de donar resposta

a la necessitat que la informació sobre els projectes i

serveis de l’administració local arribin directament i

regularment als ciutadans.

La informació esdevé un element bàsic en una societat

democràtica i en una ciutat civilment cohesionada. Per això

aquest butlletí municipal vol ajudar a fer arribar a la ciutadania

tots aquells temes d’interès que la vida municipal genera. I

ho vol fer conjuntament amb la resta de mitjans de comunicació

ja existents, sense voler suplir-los ni competint amb ells.

I també ho volem fer amb transparència, amb objectivitat i

amplitud de mires. Tots els grups municipals podran exercir

el mateix dret de dirigir-se a la ciutadania des de les pàgines

del butlletí. I per tant es podran expressar les legítimes i

diferents maneres de veure les actuacions municipals.

Neix doncs aquest butlletí amb l’únic interès de ser útil als

mataronins i mataronines, d’acostar-los una mica més

l’actualitat municipal i de procurar-los més elements

d’informació i de participació.

“mésmataró” pot esdevenir una bona talaia de Mataró i un

element important en la seva projecció de futur: una ciutat

per viure i treballar.

I com sempre els ciutadans i les ciutadanes tenen la primera

i la darrera paraula.

Més informació per a una societat
més crítica i cohesionada

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

EDITORIAL
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NOTÍCIES

La muralla del segle XVI pren relleu arran de la
inauguració d’un nou espai públic a Can Xammar

El centre de Mataró disposa d’un altre espai públic per a l’oci

i descans dels ciutadans a Can Xammar. I és que a finals de

juliol es va inaugurar una nova plaça sota la muralla i les obres

de consolidació d’aquest element arquitectònic del segle XVI,

que està catalogat com a bé cultural d’interès nacional però

que pocs ciutadans coneixien fins ara perquè quedava oculta

entre els vells edificis que existien fa anys. La nova plaça

queda situada ara a l’ombra de la muralla i està flanquejada

per nous edificis d’habitatges, un dels quals allotja l’establiment

comercial Actua, que les cooperatives Abacus i Robafaves

han obert recentment amb llibres i jocs destinats als més petits.

La transformació d’aquesta zona reflecteix la voluntat mu-

nicipal de dotar al centre de nous espais lliures lligats a la

zona de vianants, que contribueixen a millorar la qualitat de

vida dels veïns i alhora fan més agradable el passeig i

l’activitat comercial al centre.

L’acabament d’aquestes obres representa la culminació d’un

dels projectes més ambiciosos que ha dut a terme els darrers

anys l’Ajuntament i l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA.

Fa gairebé una dècada que es va dissenyar l’enderroc de l’antic

edifici de Can Xammar, que tothom recorda com a seu de la

Policia Local, fins que va ser demolit finalment el 1999. Des

de llavors, el treball de l’Ajuntament a la zona ha estat constant.

En els darrers 3 anys s’ha treballat sobre una superfície de

9.600 m2 i la inversió pública en tot el sector superarà els 16

milions d’euros. El que els ciutadans acaben d’estrenar és,

concretament, l’actuació sobre 2.500 d’aquests m2, amb una

inversió de 547.593 euros.

El nou espai públic queda situat a l’interior d’una illa urbana,

però està ben connectat i s’hi pot accedir a través d’un passatge

del carrer de l’Hospital, d’una entrada des del Camí Ral, i des

d’una passarel·la provisional que comunica amb la baixada

de Les Escaletes. Sota la plaça queda l’aparcament subterrani

que va construir PUMSA i que ara gestiona l’empresa Saba. Amb

les obres s’ha recuperat i posat en relleu més de 110 metres de

muralla del segle XVI i també part d’una torreta semicircular.

La nova plaça va obrir-se al públic el 23 de juliol amb una

cantada d’havaneres a càrrec del grup Mestre d’Aixa i amb

el descobriment de l’escultura Àngel M. per part de l’alcalde,

Joan Antoni Baron, i de l’autor, Perecoll. L’escultura queda

damunt d’un pedestal de pedra natural i, segons l’autor, és la

culminació d’anys de treball centrats en la temàtica dels àngels.

1. La plaça es va omplir de gent per sentir al grup Mestre d’Aixa.

2. L’escultura Àngel M., de l’artista mataroní Perecoll i al fons la muralla.
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La innovació serà l’eix central de la 4a Setmana
de les Noves Tecnologies per a Tothom

Taules rodones i debats, tallers d’innovació i d’iniciació a les

noves tecnologies, jornades per a empreses i emprenedors, concerts

electrònics, olimpíades multimèdia, megaxats i castellers cibernètics,

cercaviles... són algunes de les activitats protagonistes de la 4a

Setmana de les Noves Tecnologies per a Tothom, organitzada per

TecnoCampus Mataró i l’Ajuntament, amb la col·laboració d’una

seixantena d’entitats. L’esdeveniment es celebrarà del 17 al 23

d’octubre. L’acte central d’aquesta edició serà la conferència

internacional “Innovació3: emprenedors, tecnologia i territori”,

on destacats especialistes mundials en la matèria incidiran en la

importància de la innovació per avançar-se a les tendències del

mercat. Aquest acte es celebrarà el dimarts 18 d’octubre a les 11

del matí a la Sala d’Actes de Caixa Laietana (C. de Sta. Teresa,

61). Més informació: www.tecnocampus.com/setmana2005

El consum d’aigua a Mataró disminueix un 7,4%
respecte als primers vuit mesos de 2004

El consum d’aigua a Mataró entre gener i agost ha disminuit

un 7,4% respecte el mateix període de 2004, fet que representa

un estalvi de 433 milions de litres d’aigua. Aquesta notable

disminució es deu a les múltiples millores en la gestió del

subministrament realitzades durant els últims mesos i a les

campanyes de sensibilització que està duent a terme la companyia

municipal Aigües de Mataró. D’altra banda, les mesures d’estalvi

d’aigua que s’han aplicat a Mataró des del passat mes de juny

a causa de la sequera han suposat la reducció d’un 38% dels

recursos hídrics destinats a reg per part del Servei de Manteniment

de l’Ajuntament. Això suposa un estalvi per a la ciutat de 460.000

litres d’aigua cada dia. Malgrat tot, és necessari mantenir l’esforç

col·lectiu per assegurar un subministrament d’aigua normal. En

aquest sentit, cal que cada mataroní consumeixi 10 litres menys

d’aigua al dia per evitar futures restriccions.

Mataró celebra el centenari de l’estació
i el 157è aniversari del primer ferrocarril

Els pròxims 28 i 29 d’octubre, l’Ajuntament de Mataró i el Cercle

Històric Miquel Biada organitzen tot un seguit d’actes en

commemoració del centenari de l’estació i el 157è aniversari del

primer ferrocarril. Destaca una conferència del vicepresident del

Centre d’Estudis Històrics del Ferrocarril Espanyol, Carles Guasch,

i la celebració de la Fira Ferroviària a la plaça Miquel Biada, on es

podrà trobar material de tot tipus relacionat amb el tren, com ara

segells, medalles, revistes o maquetes. A més, els visitants podran

pujar de franc al circuit d’un trenet tripulat.

1.  Tecnocampus organitza la 4a edició de la Setmana de les Noves Tecnologies

2. El consum d’aigua a Mataró ha disminuit respecte a l’any 2004

3. Monument dedicat a l’impulsor del ferrocarril, Miquel Biada, que representa al
     déu Mercuri i és obra de l’escultor Joaquim Ros i Bofarull
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Apareix un forn de terrissaire en el jaciment
de la vil·la romana dels Caputxins

No totes les restes romanes de Mataró estan situades al centre.

A Rocafonda queda constància de la vil·la romana dels

Caputxins, que és dels segles I i V dC i va ser descoberta a

finals dels anys setanta però que no havia estat excavada a

fons. Una de les troballes més interessants ha estat la d’un

forn romà d’un terrissaire que feia materials de construcció

-teules i maons- i grans recipients d’emmagatzematge. Se’n

conserva la graella i part de la xemeneia i del corredor d’accés

per a la càrrega de llenya. També s’hi ha localitzat dipòsits

usats per fer o emmagatzemar líquids i un recinte que devia

fer funcions de magatzem agrícola. La troballa s’ha fet gràcies

a les obres que fa l’Ajuntament -amb fons europeus de cohesió-

per ordenar els talussos del cementiri dels Caputxins, que

estan incloses en el Pla Integral de Rocafonda-El Palau. El

jaciment formarà part d’un recorregut cultural juntament amb

les restes de Torre Llauder i de la ciutat Iluro.

Mataró, ciutat mediterrània

Sota aquest lema, Mataró vol potenciar l’economia turística

i, per això, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica

(IMPEM) va presentar aquesta marca als empresaris del sector

en una jornada celebrada a l’Hotel Ciutat de Mataró. El mateix

dia es va repassar el programa d’accions per desenvolupar

aquest jaciment d’ocupació, entre les quals hi ha la incorporació

del sector en el Pacte Local per l’Ocupació, la posada en

marxa d’una oficina de turisme per informar i promoure les

visites i la concertació en la creació d’empreses vinculades

al sector. Aquest mateix estiu s’ha posat en marxa la ruta del

mar, un recorregut per la història marinera de la ciutat que ja

han fet unes 200 persones.

Obre una oficina sobre la revisió cadastral
a la plaça de Catalunya

Les 12.485 finques urbanes de Mataró estan passant per una

actualització cadastral que fa el Ministeri d’Economia i

Hisenda. D’aquesta revisió se’n deriven els nous valors de

les finques, sobre els quals l’Ajuntament aplica l’Impost de

Béns Immobles (IBI), que l’any que ve pujarà una mitjana

de 3,5%. Donat que el valor de les finques s’ha multiplicat

per tres, l’Ajuntament  ha rebaixat el tipus impositiu genèric

de l’IBI del 0,69 al 0,58 per esmorteir l’impacte de la revisió

sobre els contribuents. Entre el 23 de setembre i el 2 de

desembre hi haurà una oficina a la plaça de Catalunya núm.

20, que estarà oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 h i les

tardes de dilluns, dimecres i dijous, de 15.30 a 18 h.

 1

1. El jaciment està situat en els talussos, a tocar del cementiri antic.

2. La ruta del mar transcorre per la façana marítima de la ciutat.

3. L’oficina del cadastre aten les consultes dels ciutadans.
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L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
ofereix cursos de formació ocupacional

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
de Mataró (IMPEM) ha posat en marxa els
primers cursos del Programa de Formació
Ocupacional, adreçats a persones que es troben
en situació d’atur i busquen feina, i de
Formació Contínua, per a persones que
treballen i volen un reciclatge professional, a
les PIME’s i als nous emprenedors. La
proposta formativa de l’IMPEM inclou des
d'accions lligades a ocupacions més
tradicionals  (electricista d'edificis, fuster en
tancaments metàl·lics) a ocupacions vinculades
amb el comerç (aparadorista, gestor/a de
magatzem, dependent/a de comerç), amb les
noves tecnologies (aplicacions informàtiques
de gestió, tècnic/a auxiliar en disseny gràfic)
i serveis d'atenció a les persones (auxiliars
d'infermeria en geriatria, expert/a en neteja
d’immobles...). També s’han incorporat en el
programa seminaris de temàtiques molt
innovadores en el àmbits de l’exportació i de
les polítiques de millora contínua i de recursos
humans. En total, l’IMPEM impartirà més de
5.000 hores de formació durant el curs 2005-
2006. Més informació a l’IMPEM: C/Herrera,
70; de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Tel. 93
758 21 31.

La convocatòria per participar als Premis
Cre@tic estarà oberta fins a l’11 de novembre

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica de
Mataró (IMPEM) ha convocat la cinquena edició
dels Premis Cre@tic, amb l'objectiu d'afavorir

l'esperit emprenedor i les iniciatives empresarials
en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació
i la comunicació. Les candidatures al premi es
podran presentar fins a l'11 de novembre a la seu
de l'IMPEM (Herrera, 70; 8-15h) o bé a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana (La Riera, 48; 9-19h).

La convocatòria s'adreça a persones amb idees
tecnològiques i innovadores que vulguin posar
en marxa un projecte empresarial a la ciutat
de Mataró, dotant els premiats d'un suport
financer per començar la seva aventura empresarial
amb més facilitat i millors condicions.  Els
Premis Cre@tic constitueixen un element
dinamitzador de la Incubadora d'empreses de
base tecnològica, que facilita als projectes
guanyadors la possibilitat de gaudir d'una
comunitat empresarial i dels serveis específics
per a empreses adherides que aquest centre
pot oferir-los. Els premis són els següents:
1r. Classificat: 6.000 euros.
2n. Classificat: 3.000 euros.
3r. Classificat: 1.500 euros.

L'IMPEM ha incorporat per segon any un
accèssit al millor projecte fi de carrera realitzat
a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró
(EUPMT), amb l'objectiu de promoure l'esperit
emprenedor i la cultura de la innovació entre
el col·lectiu universitari del nostre municipi.
L'accèssit estarà dotat amb 600 euros.

La Politècnica de Mataró estrena
un Graduat en Mitjans Audiovisuals

L’Escola Universitària Politècnica de Mataró
(EUPMT) ha iniciat el curs 2005-2006 amb

una nova titulació, el Graduat en Mitjans
Audiovisuals. Aquesta és una titulació
reconeguda per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i destinada especialment a
alumnes de les branques artística, social i
humanística del Batxillerat (tot i que també
s'hi pot accedir des de altres branques).En la
seva primera convocatòria a Mataró, s’han
cobert les cinquanta places ofertades.

El programa de la titulació engloba disciplines
força variades, entre les quals s'hi poden
trobar, per una banda, ràdio, so i música
electrònica; per l'altra, televisió, imatge,
il·luminació i vídeo; i finalment, publicació
de continguts, animació, interactivitat i realitat
virtual. El graduat, que té una durada de tres
anys, també incorpora coneixements de
producció, màrqueting, publicitat i creativitat.
A l'hora d'elaborar el pla d'estudis, l'EUPMT
ha comptat amb la col·laboració d'empreses
i mitjans de comunicació audiovisuals com
Lavinia, Punto Radio, COM Ràdio, la Xarxa
de Televisions Locals (XTVL) o Cromosoma,
entre d’altres. Aquestes empreses també
s'implicaran en la docència i oferiran als
alumnes pràctiques a les seves instal·lacions.
Els estudiants també faran dues setmanes de
pràctiques anuals al North East Wales Institute
(Universitat del País de Gal·les).

La sessió inaugural del Graduat va comptar
amb reconeguts professionals del sector,
com ara Antoni Esteve, president de
Lavinia; Joan Catà, coordinador web de
COM Ràdio i Xavier Ferrer, “licensing
manager” de Cromosoma.
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Comença el curs amb nous projectes
de centres educatius en marxa

és de 21.500 infants i estudiants de primària,

secundària, i d’educació especial han iniciat el

curs durant el mes de setembre. La meitat d’ells

L’inici de curs ha estat marcat enguany per la incorporació

dels primers alumnes del futur CEIP Mataró, l’escola pública

que correspon a la zona residencial de Via Europa-Cirera i

que la Generalitat preveu que estigui enllestida abans del curs

2007-08. S’oferien un centenar de places i, de moment, una

L'Ajuntament i la Generalitat planifiquen noves escoles públiques per
donar resposta al repunt de la natalitat i la immigració. Aquest curs ja
ha començat a funcionar una nova escola provisional al Parc Central.

seixantena d’infants d’entre 3 i 5 anys han començat a assistir

a classe en els mòduls provisionals instal·lats al Parc Central.

L’Institut Municipal d’Educació (IME) i la Generalitat no han

volgut esperar a que estigui feta la nova escola, que tindrà

capacitat per 450 alumnes, per donar resposta àgil a la demanda.

En els últims anys, el repunt de la natalitat i l’arribada de la

immigració fan necessària la creació de nous centres educatius,

per la qual cosa l’Ajuntament ha posat a disposició de la

Generalitat, que és l’administració competent en aquest àmbit,

els terrenys i fins i tot la possibilitat d’avançar els diners de

les inversions o fer-se càrrec directament de les obres per

construir-les el més aviat possible.
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ho han fet en la xarxa pública –6 escoles bressol municipals,

16 centres d’infantil i primària i 6 instituts- i l’altra meitat

en centres concertats –19 llars d’infants, 14 escoles i 13

centres de secundària.
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Aquest curs han anat a escola per primera vegada 1.200 infants

i, durant el 2004, han nascut a Mataró 1.445 criatures, 150

més que en el 2003. En aquest context demogràfic (Mataró

és juntament amb Terrassa l’única ciutat mitjana catalana que

augmenta la població), la planificació de les infraestructures

escolars de futur de la xarxa pública és determinant.

És important per evitar la saturació de les aules i també per

allunyar-se de sobrepassar el número d’alumnes per classe

(ràtios), que són estàndards per garantir la qualitat del sistema

docent. També és important la feina de la Comissió de

matriculació i la tasca de distribució dels alumnes nouvinguts,

alguns dels quals s’incorporen durant el curs i tenen unes

necessitats específiques. A més, el Departament d’Ensenyament

ha creat 5 noves aules d’acollida, 3 al sector públic i 2 al

privat, que se sumen a les 11 creades el 2004.

Les primeres escoles noves es faran realitat el curs 2006-07,

quan entrarà en funcionament el nou CEIP Anxaneta i,

immediatament al curs següent (2007-08),  amb l’estrena de

l’edifici del CEIP Mataró. Les obres de la nova Anxaneta van

començar al març en el solar que antigament ocupava la

caserna de la Guàrdia Civil i suposen una inversió de 3.672.000

euros. L’edifici tindrà planta baixa més dues plantes i allotjarà

l’actual escola Anxaneta i també el parvulari: hi haurà 12

aules de primària i 6 d’educació infantil, amb patis i accessos

separats per cada línia educativa. Properament començaran

també les obres de l’escola de Via Europa, que s’aixecarà al

solar situat entre els carrers de Marià Ribas, el Torrent de la

Pòlvora i la ronda de Jaume Ferran, i suposarà també una

inversió milionària: 4.199.000 euros. L’IME defensa també

davant de la Generalitat que calen 4 escoles més per fer front

a les necessitats demogràfiques fins al final de 2007.

Per la seva part, l’Ajuntament manté la iniciativa en la

construcció de noves escoles bressol, un àmbit que no pertany

a l’educació obligatòria. A les sis escoles bressol municipals

(a les quals hi assisteixen 602 infants d’entre 0 i 3 anys)

s’afegirà una de nova a la zona de Cal Collut el 2006-07,

ocupant part de l’edifici modernista de l’Escorxador, i una

altra de nova al costat del CEIP de Via Europa el 2007-08.

Cada una d’elles oferirà un centenar de places, de manera que

es reduirà l’actual llista d’espera (400). Els projectes estan

aprovats i està a punt per tirar endavant. Les obres de la

primera, que ha començat a anomenar-se popularment “Els

Menuts”, començaran aquesta tardor i representen una inversió

de 1.495.270 euros i el pressupost de l’escola bressol de Via

Europa és de 1.199.820 euros.

 1
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los en una zona residencial amb 600 pisos, amb l’objectiu

de “relligar el barri de Cirera i el del Camí de la Serra”.

Els veïns de Can Gassol van tornar a posar de manifest, i no

és la primera vegada, que el govern municipal té encara una

assignatura pendent que és no esforçar-se més a explicar els

projectes. El regidor d’Urbanisme, el socialista Arcadi Vilert,

va haver d’entonar de nou un “mea culpa” i manifestar que,

si es fa una torre de vuit pisos, que, segons els afectats és

“il·legal” i “massificarà encara més la zona”, és per conservar

una nau de Can Gassol per convertir-la en un equipament

públic per al barri i que ja era massa tard per fer marxa enrere.

Per intentar no caure en l’error habitual de no informar prou,

Vilert va posar sobre la taula la proposta del que creu que ha

a cinc anys que la Gassol, una de les empreses

bandera  de l  t èx t i l  de  Mataró ,  va  a tura r

definitivament les màquines i va deixar al carrer

centenars de treballadors, perquè allà on hi havia les naus

industrials s’hi construïssin pisos. Ara farà només uns

mesos que la multinacional Sara Lee, propietària de la

marca de roba interior Abanderado, va anunciar que posava

a la venda la divisió tèxtil europea per centrar-se en altres

negocis i que la decisió afectava, entre d’altres, la planta

situada al barri de Cirera. Les dues empreses van centrar

bona part del ple de setembre. La primera, perquè la

propera promoció d’habitatges que es faran després de

tirar a terra el que queda de Can Gassol no agrada als

veïns, i la segona, perquè el tripartit de Mataró vol

requalificar els terrenys de l’Abanderado per convertir-
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El tripartit aposta per fer
600 pisos a l’Abanderado

Dibuix de l’avanç de la modificació del Pla General de Cirera
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Acords de la sessió plenària
del 8 de setembre de 2005

L’Ajuntament ajudarà a rehabilitar
la Basílica de Santa Maria
Tots els grups municipals van aprovar una resolució sobre la

rehabilitació de Santa Maria, un dels edificis més insignes del

patrimoni de la ciutat. L’Ajuntament es va comprometre a donar

suport al projecte de restauració i a estudiar fórmules diverses

per poder dur-lo a terme, com la constitució d’un ens de gestió

integrat per l’Església, les administracions i altres organismes i

entitats interessades. El text consensuat assenyala que el consistori

intensificarà les converses amb la Generalitat i la parròquia,

fent-les extensives també al Bisbat de Barcelona, a l’Estat i a

altres organismes i empreses per aconseguir compromisos ferms

sobre la reforma de l’església i obrir una partida del pressupost

de l’any que ve per fer front a les despeses inicials.

Llum verd als ajuts de la Generalitat
per al barri de Cerdanyola
El ple va aprovar per unanimitat l’acceptació dels ajuts que el

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat ha atorgat a Cerdanyola, dins de la Llei de Barris.

La presidenta del pla integral, Quitèria Guirao (ICV-EUiA),

va explicar que ara és el torn del més difícil: “Fer, debatre i

executar les actuacions”. Responent  a una pregunta del regidor

del PP, David Rovira, sobre si es té previst presentar Rocafonda

per aconseguir també els ajuts, l’alcalde va dir que, quan s'obri

una nova convocatòria per fer propostes, es valorarà.

El govern farà una proposta per
organitzar una mostra d’entitats
A proposta de CiU,  el govern municipal es va comprometre

a encarregar al Servei de Participació Ciutadana de

l’Ajuntament l’elaboració d'una proposta d’organització d’un

congrés o d’unes jornades de les associacions i entitats de la

ciutat per  l’any que ve.

Polítiques de suport a la gent gran
CiU va aconseguir que tots els grups donessin suport a una

iniciativa per aplicar polítiques de suport al col·lectiu de gent

gran, com ara demanar al govern de la Generalitat que adopti

mesures per millorar la qualitat de vida dels avis, incrementi

el nombre de places residencials, o atengui les necessitats

d’habitatges adaptats.

de ser la futura zona industrial de l’Abanderado, que ja es

preveia en el polèmic Programa d’Actuacions Urbanístiques

Municipals (PAUM), que ningú, tret del tripartit local,

acceptava de cap de les maneres. S’hi volen fer 600 pisos –el

30% protegits-, una escola de primària, un centre sociocultural,

zones verdes i una reserva d’espai de 15.000 metres quadrats

perquè les empreses que vulguin continuar ho puguin fer.

El PP, que es va abstenir, va explicar que donava un vot de

confiança al govern per la necessitat que té aquest petit polígon,

on, a més de l’Abanderado hi ha l'empresa Forners de Mataró

SA o la també tèxtil Lemur Caribú, de millorar la fesomia.

CiU, també a l’oposició, a més de criticar que no hi ha criteri

i retreure que allà s’hi volen fer set torres com la de Can

Gassol,  a través del seu portaveu, Joquim Esperalba va arribar

a dir que el govern municipal, amb el regidor Arcadi Vilert

al capdavant, eren els culpables del fet que  els ciutadans

vegin “coses estranyes” en la gestió urbanística de la ciutat

i fins i tot va insinuar que els plans es feien d’amagat, als

despatxos de l’empresa municipal PUMSA.

L’alcalde, Joan Antoni Baron, molest, va respondre que

discursos com aquest generen desconfiança cap a la classe

política. Que tan sols s’aprovaven els treballs preparatoris per

desenvolupar un sector obsolet, que ja hi hauria temps per

discutir i que amb prou feines les màquines començarien a

treballar en un horitzó de dos anys. Malgrat això, el govern

municipal ja té emparaulat amb els promotors, si finalment

es porta a terme la requalificació, que hauran de pagar la

reurbanització de la carretera de Cirera, d’un solar a l’entorn

del carrer Càceres i cedir a l’Ajuntament una finca situada al

barri de Rocafonda perquè s’hi faci o una escola o un institut.

Lluís Martínez

La fàbrica de Can Gassol, tal com està ara
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Mataró fa de tots el pressupost
i el Programa d’Actuació Municipal

a participació ciutadana i la gestió transparent. Aquest

és un dels quatre eixos bàsics que marquen les prioritats

del govern de Mataró per al 2006. És per tot això, i

La principal novetat és el paper que pren el Consell de ciutat,

un òrgan de participació i consulta format per 104 persones

amb l’objectiu de debatre les grans línies estratègiques de

l’evolució de Mataró. Els membres del Consell de ciutat van

donar el tret de sortida al procés al juny, moment en el qual

El Consell de ciutat va donar al juny el tret de sortida a l’elaboració dels
pressupostos participatius pel 2006. L’avantprojecte amb les aportacions
recollides es presentarà en una audiència pública el 10 d’octubre.

el govern va presentar també a grans trets quines són les seves

prioritats. En aquell moment es van obrir unes bústies a les

oficines d’atenció ciutadana, centres cívics i altres equipaments

municipals per recollir les opinions de tothom, cosa que s’ha

pogut fer fins a mitjan de setembre. Paral·lelament, s’han

pogut fer aportacions a través del web municipal

(www.mataro.org), concretament de l’eina Consensus.

La sostenibilitat és el segon eix que regeix les prioritats d’actuació

de govern del 2006. La rehabilitació, el manteniment i la millora

de barris amb un augment de les zones verdes i d’equipaments

són algunes de les actuacions previstes per mantenir la qualitat

de vida i assegurar que Mataró estigui compromesa i

territorialment equilibrada amb el seu desenvolupament.

L

El centre cívic de Pla d’en Boet, seu del Consell de ciutat
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després de l’informe redactat per una comissió de seguiment

sobre el procés participatiu de l’any passat, que s’ha elaborat

un procediment més complet, que amplia el debat i les

possibilitats d’incidir amb antel·lació a l’aprovació dels

documents per part del Ple de l’Ajuntament.





mésmataró

19

Procés d’elaboració del Programa d’Actuació
Municipal i del pressupost 2006

2.De juny a setembre els
ciutadans fan arribar les seves
aportacions: bústies a les
oficines municipals, 010,
web municipal, www.mataro.org
consells de participació

1. Al juny el Govern municipal
presenta el document
de prioritats al
Consell de ciutat

3.El 20 de setembre, al centre
cívic Pla d’en Boet, el Consell
de Ciutat debat les propostes
rebudes, elabora un informe i
el presenta al Govern municipal

4.El 10 d’octubre, a la Biblioteca
Pública Pompeu Fabra,
es presenta l’avantprojecte
del Programa d’Actuació
Municipal i del pressupost
a l’audiència pública

5.Aprovació inicial en el
Ple, al·legacions i
aprovació definitiva

El Consell de ciutat és un
òrgan de participació i de
consulta que té l'objectiu
de debatre i consensuar les
grans línies estratègiques
de la ciutat.

El projecte Consensus és una
eina del web que pretén
estimular la participació
i la consulta ciutadana i
millorar la comunicació
entre l'ajuntament i els
ciutadans i les ciutadanes.

Són consells de participació
sectorial que es creen per
acord plenari que tenen per
objectiu integrar la
participació ciutadana i les
associacions en els
assumptes municipals.

És un acte públic que se
celebra amb l'objectiu
d'informar les entitats i la
ciutadania sobre matèries
municipals considerades
d'especial rellevància i
d'interès ciutadà.

La cohesió social és un altre dels eixos. Per això, la planificació

dels serveis des de la dimensió territorial és una de les línies

bàsiques que el govern vol impulsar i, d’altres aspectes

significatius són: el suport a les persones amb risc d’exclusió

social, la construcció i posada en marxa de noves escoles,

l’elaboració del Pla Sanitari del Maresme, la construcció d’un

nou CAP, la posada en marxa de l’espai Germans Arenas, nous

equipaments esportius i desenvolupar el Pla Jove X Mataró.

El progrés econòmic i social és el quart eix bàsic de l’acord

de govern, fruit del Pacte pel desevolupament econòmic i

social.  Aquest eix es basa en la millora de la competitivitat

i la diversificació del teixit productiu, la potenciació de les

noves tecnologies i la millora de la capacitació i nivell formatiu

de la ciutadania. El marc pressupostari previst pel 2006 és

superior al d’aquest any en tots els aspectes. Els ingressos

previstos augmenten un 2,4% i s’arriba als 95,4 milions d’euros

i les despeses pugen dels 79,3 als 80,5milions, mentre que la

previsió d’inversió passa a ser un 7,7% més gran:14,9 milions.

El Consell de ciutat s’ha tornat a reunir al setembre per fer

l’informe de les aportacions que creu necessàries i en base al

qual, el govern municipal elaborarà l’avantprojecte de Programa

d’Actuació Municipal (PAM), que serà presentat a la ciutadania

en una Audiència Pública el 10 d’octubre. Després d’aquest

acte, que es farà a la Biblioteca Pompeu Fabra a les 20 h i on

es recolliran les darreres aportacions, l’avantprojecte estarà

llest per a aprovar-se en el Ple de l’Ajuntament.
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“Cal aprofitar els fonaments de
Coromines per mantenir viva la llengua”

mésmataró

El lingüista Joan Solà, guardonat el passat juliol amb la Creu de Sant
Jordi, va protagonitzar l’acte acadèmic institucional amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya, amb una conferència sobre Joan Coromines.

- Parafrasejant el títol de la conferència, quina faceta
destacaria més de l’home i quina del savi?
- “Entre les facetes de l'home sobresurten la tenacitat en la

dedicació a la seva vocació i el seu caràcter sever. La tenacitat

li va permetre de realitzar una obra que molts han qualificat

de sobrehumana. Però el caràcter el va fer enemistar amb

diversos col·legues, amb el resultat que la seva obra no ha

tingut de moment la repercussió universal que es mereix. Com

a savi, posseïa una preparació tècnica i una coneixença de la

matèria tan enormes que el situen entre els primers lingüistes

i romanistes de tots els temps”.

- De les tres obres cabdals de Coromines (els dos
diccionaris etimològics i l’”Onomasticon Cataloniae”
), quina seria per vostè l’obra mestra?
- “Les tres són indestriables. El diccionari castellà és

tècnicament més acabat, més rodó, més admirable. El diccionari

català, en canvi, conté una informació formidable des de l'inici

de la llengua fins avui: una informació (fonètica, morfològica,

lèxica i sintàctica) com ningú mai no ha pogut ni probablement

podrà reunir. L'Onomasticon el va haver de redactar als noranta

anys i no va poder convertir-lo en el monument únic que ell

pretenia, però conté també una metodologia i una informació

tan valuoses com les del diccionari català”.

- Catalunya es prou coneixedora (i reconeixedora) del
llegat de Joan Coromines?
- “Crec que sí. Però no oblidem que és una obra altament

científica, de fonamentació per a tothom, encara que és de

lectura molt agradable. Del que es tracta és d'aprofitar aquests

solidíssims fonaments per continuar cultivant i mantenint viva

la llengua i la cultura en el futur”.

- Per últim, un únic qualificatiu per Joan Coromines?
- “Dos: un gegant de les filologies, sobretot catalana, castellana

i occitana, però també romànica, i un patriota insubornable”.

Nascut a Bell-lloc d’Urgell (1940), Joan Solà
és catedràtic de Filologia Catalana a la UB i
membre de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. Autor de nombrosos articles
i obres sobre la llengua –destaca la seva
“Gramàtica del català contemporani”, de la qual
és director– és també editor del volum “L’obra
de Joan Coromines: cicle d’estudi i homenatge”,
i un ampli coneixedor de la vida i el llegat del
desaparegut filòleg.

Joan Solà va impartir el passat 7 de setembre
al Saló de Sessions de l’Ajuntament la
conferència “Joan Coromines: l’home i el savi
al servei de la llengua”. La xerrada va obrir el
cicle de conferències organitzat per Òmnium
Cultural com a homenatge a Coromines, en el
centenari del seu naixement.
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CONVIU MATARÓ

Les ordenances municipals
sancionen les pintades al carrer
L’any passat, l’Ajuntament
va gastar més de 21.000 euros
en netejar les parets.

es pintades a les parets han esdevingut un problema

per a la convivència cívica a la ciutat. D’una banda,

perquè embruten parets i elements urbans i d’altra

Per aquest motiu, pintar una paret sense autorització pot

ser sancionat amb multes d’entre 30 i 300 euros, i també

pot provocar una acció judicial per deslluïment de béns.

Si a més té un contingut ofensiu, com pot ser el cas d’una

pintada racista, la sanció serà més elevada. L’infractor

també s’haurà d’encarregar de la neteja de la paret. En el

cas que aquest sigui menor d’edat, els pares o tutors legals

se n’hauran de responsabilitzar.

L’Ajuntament neteja les pintades a les parets dels edificis

públics i el mobiliari urbà. Per norma general, només neteja

les façanes dels edificis privats quan les pintades tenen un

contingut ofensiu, ja que les ordenances municipals

estableixen que els responsables de mantenir netes les façanes

són els propietaris dels edificis.

L’any passat, l’Ajuntament va haver d’esborrar 184 pintades.

Aquestes intervencions municipals van costar més de 21.000

euros, que es podrien haver destinat a millorar la ciutat. El

principal problema al qual s’enfronten els tècnics municipals

són els “tags”, és a dir, signatures que es fan ràpidament i que

són difícils de detectar en el moment.

Hi ha col·lectius que promouen un ús artístic i cívic del grafit,

com per exemple, Artistes Urbans del Maresme. Aquesta

entitat ha col·laborat amb l’Ajuntament en l’organització de

diferents activitats relacionades amb el grafit dins el programa

d’oci nocturn per a joves “Nit Oberta”. En aquest moment,

aquesta associació té la seu a l’edifici municipal de la Casa

de La Palmera, al carrer de Federico Carlo Gravina.

L

 1

1. Els grafits només es poden pintar puntualment en els llocs autoritzats.

2. La neteja de les pintades es realitza amb productes químics i aigua a pressió.

 2
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banda, perquè el seu caràcter anònim fa que en ocasions

s’utilitzin per insultar o fer acusacions sense fonament contra

persones, col·lectius o institucions.
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El teatre Monumental presenta
la programació de tardor
A la cartellera hi ha les obres “El professional”, “Quatre dones i el sol”,
“Psitt! Psitt!/Caravan”, “Celebració” i “El misantrop”. Els abonaments
donen descomptes del 50% i les entrades són gratis amb el Carnet 16.

l passat 23 de setembre es va representar “El Professional”,

la primera de les cinc obres que formen part de la temporada

estable de tardor del teatre Monumental. A més a més

Per tal de fidelitzar els abonats de la temporada gener-maig

i d’aconseguir-ne de nous, des del Patronat Municipal de

Cultura es llança una campanya especial amb l’emissió de

carnets d’abonament al teatre que permet aconseguir un

descompte del 50% sobre el preu de les entrades.  Els abonats

també gaudiran d’aquest mateix descompte en l’espectacle

especial del dia 29 d’octubre Trànsit 20, en el que es

commemora el 20è aniversari de la companyia de dansa de la

qual és fundadora, ballarina i coreògrafa Maria Rovira. Així

mateix, aquesta temporada els abonats de Mataró tindran un

25% de descompte en les entrades del Teatre Lliure de

Barcelona. A més a més, tots aquests espectacles són gratuïts

per als nois i noies de Mataró que fan 16 anys i tenen el

Carnet.16 que emet el Patronat Municipal de Cultura.

Tota la informació sobre la programació es troba a l’adreça
web www.cultura.mataro.org/teatre

E
Una imatge de la representació de Psitt! Psitt!/ Caravan, de la companyia de dansa Gelabert-Azzopardi.
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trobarem l’estrena de “Quatre dones i el sol”, que està produïda

per Transversal-Xarxa d’activitats culturals, el dia 21 d’octubre;

l’espectacle de dansa “Psitt!! Psitt!!/Caravan” de la Companyia

de Dansa Gelabert-Azzopardi arriba el 18 de novembre;

“Celebració”, de la Companyia Teatre Romea es representa

el 26 de novembre i finalment “El misantrop”, de Molière,

tanca aquesta programació el dia 2 de desembre.
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10 · dilluns
Audiència Pública
Presentació de l’avantprojecte
del Programa d’Actuació
Municipal i del pressupost 2006

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
A les 20 h

14 · divendres
Inauguració
del curs 2005/06
de l’Escola
Universitària
Politècnica
de Mataró
Teatre Monumental
A les 19 h

Inauguració
del curs de
l’Aula de Teatre
Espai 1. Teatre Monumental
A les 19 h

Activitat gratuïta

15 · dissabte
Ofrena floral en
homenatge a
Lluís Companys
Acte amb motiu del 65è
aniversari de la mort de
Lluís Companys

Av. de Lluís Companys
(davant el monument)
A les 19 h

20 · dijous
“L’escultor
Damià Campeny,
figura senyera del
Neoclassicisme”
Acte amb motiu del 150è
aniversari de la mort
de Damià Campeny

Saló de Sessions de l’Ajuntament
A les 19.30 h

21 · divendres
“Quatre dones
i el sol”
Teatre Monumental
A les 22 h

Platea: 18 euros
Amfiteatre: 14,80 euros
Estudiants i Carnet Blau:
Platea: 10,80 euros
Amfiteatre: 8,90 euros
Grups a partir de 12:
Platea: 13,50 euros
Amfiteatre: 11,10 euros

26 · dimecres
4a Setmana
de les Noves
Tecnologies:
“La memòria
dels que ballen”
Taula rodona i videoprojecció
sobre l’impacte de les noves
tecnologies en la conservació
de la memòria artística

Vestíbul del Teatre Monumental
A les 19 h

29 · dissabte
Ofrena floral
en homenatge
a Miquel Biada
i Bunyol
Acte amb motiu del 157è
aniversari del 1r ferrocarril
de la península

Pl. de Miquel Biada
A les 18 h

“Trànsit 20”
Dansa contemporània

Teatre Monumental
A les 22 h

Platea: 10,20 euros
Amfiteatre: 8,90 euros
Estudiants i Carnet Blau:
Platea: 6,10 euros
Amfiteatre: 5,40 euros
Grups a partir de 12:
Platea: 7,70 euros
Amfiteatre: 6,70 euros
Abonats:
Platea: 5,10 euros
Amfiteatre: 4,45 euros

1 · dissabte
Fira de la Rajola
Rajola catalana, terrissa,
ceràmica decorada i llibres
especialitzats

Plaça Xica
De 10 a 20 h

Activitat gratuïta

Visita al Conjunt
dels Dolors
Aquesta visita permet conèixer
la més gran representació
del Barroc a Mataró
(segles XVII i XVIII)

Museu Arxiu de Santa Maria
A les 18 h

Activitat gratuïta

2 · diumenge
Visita al Clos
Arqueològic de
Torre Llauder
La vil·la romana de Torre
Llauder, descoberta l’any 1961,
forma part del territori de la
ciutat romana d’Iluro

Clos Arqueològic Torre Llauder
A les 12 h

Activitat gratuïta

8 · dissabte
“Mama por!!!!!!!!”
Obra de teatre guanyadora
dels Ajuts a la creació

escènica de l’Aula de Teatre

Teatre Monumental
A les 18 h i a les 23 h

Activitat gratuïta

9 · diumenge
Contes sobre
l’exposició
“Paisatgisme
català 1860-1936”
Museu de Mataró
A les 12 h

Activitat gratuïta

O C T U B R E
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L’AGENDA DEL MES

E X P O S I C I O N S

Museu de Mataró
“La finestra oberta.
Paisatgisme català 1860-1936”
La mostra és una acurada selecció d’una setantena d’obres d’artistes
de primera línia de la història de l’art català i nacional (Rusiñol,
Casas, Anglada, Camarasa...) que ens permet fer un recorregut per
la pintura del paisatge català des del Romanticisme, el Realisme
pictòric (escola d’Olot...), l’Art Nou, el Modernisme, el Noucentisme...
L’exposició és el fruit del treball de col·laboració de tretze museus
locals que conserven obres d’aquest període i és, per tant, una ocasió
única de veure-les reunides.

El Carreró, 17. Fins al 30 d’octubre.
Organitza: Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona,
Museu d’Art de Sabadell i Museu de Mataró.

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
“La llengua en l’etiquetatge
de les grans marques”

Plaça d’Occitània, s/n. Del 4 al 22 d’octubre.
Organitza: Ajuntament de Mataró

“Las llaves de casa”
Le chiavi di casa. Gianni Amelio
(Itàlia-França-Alemanya, 2004). VOSE, 105 minuts.
Dijous 6, a les 21.30 h

“Joves. Una fugida al no res”
Joves. Una fugida al no res. Carles Torras i Ramon Térmens
(Catalunya, 2004). VO, 105 minuts.
Diumenge 9, a les 19 h

“La pesadilla de Darwin”
Darwin’s nightmare. Hubert Sauper
(Àustria, Bèlgica, França, Canadà, Finlàndia, Suècia, 2004).
VOSE, 107 minuts.
Premi de cinema europeu al millor documental.
Dijous 13, a les 21.30 h

“Querida Wendy”
Dear Wendy. Thomas Vinterberg
(Dinamrca, Alemanya, França, Regne Unit, 2005).
VOSE, 101 minuts.
Dijous 20, a les 21.30 h

“¿Por qué las mujeres siempre
queremos más?”
Tout pour plaire. Cécile Telerman
(França-Bèlgica, 2005). VOSE, 105 minuts.
Diumenge 23, a les 19 h

“Kitchen Stories”
Salmer fra kjokkenet. Bent Hamer
(Noruega-Suècia, 2003). VOSE, 95 minuts.
Dijous 27, a les 21.30 h
San Sebastián 2004: Concha de plata al millor actor
i a la millor actriu. Semana Internacional de Cine
de Valladolid: millor pel·lícula i fotografia.

Preu pel·lícula: 4,50 euros · estudiants , Carnet de la Xarxa
de Biblioteques Públiques de la Diputació de Barcelona i
Carnet Blau : 3,50 euros · abonament pel cicle dels dijous:
30 euros 10 entrades. Podeu adquirir l’abonament a la taquilla
del teatre Monumental o al Patronat Municipal de Cultura
(c. de Sant Josep, 9) de 6 a 8 del vespre. Cal anar a la taquilla
del teatre Monumental (des d’una hora abans de l’inici de la
sessió) a recollir l’entrada (fins a dues entrades per pel·lícula).
L’abonament és vàlid fins al 25 de maig de 2006.

Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.org

Sales d’Exposicions de Can Palauet
“23 preguntes amb resposta.
Ester Baulida-Àlex Nogué”
23 preguntes amb resposta és el resultat d’una conversa construïda
durant un any amb treballs artístics d’Àlex Nogué (Hostalets de Bas,
1953) i Ester Baulida (Girona, 1962). Un diàleg visual que permet
veure els sistemes de creació de dos artistes amb una rica trajectòria
creativa i docent, i que emfasitza la funció de l’espectador en
l’elaboració dels significats de l’art. La publicació que acompanya
l’exposició recull les motivacions estètiques, intel·lectuals, socials
i emotives prèvies a la realització de cada un dels vint-i-tres treballs
encadenats entre si i ordenats cronològicament.
Exposició produïda per l’Espai ZERO 1 de l’Institut de Cultura
d’Olot. Servei pedagògic.

Carrer d’en Palau, 32-34. Fins al 27 de novembre.

Espai F
“El gravat matèric”
Exposició dels alumnes del taller de gravat de l’Institut Municipal
d’Educació dirigit per Jordi Rosés i Pilar Lloret.

Carrer Nou, 11. Fins al 16 d’octubre.

Programació adherida als cinemes Verdi. www.cultura.mataro.org

C I N E M A  A L  M O N U M E N T A L



ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

26

Que tothom pugui viure i treballar a Mataró, dèiem que

volem. L’encariment del preu de l’habitatge i la incertesa

laboral ho poden fer perillar. I, certament, l’Ajuntament

no pot pas respondre tot sol al repte d’aconseguir-ho amb

èxit. Hi ha factors que se’ns escapen a causa del que s’ha

anomenat globalització. Però n’hi ha que podem abastar.

Un d’ells (no pas l’únic) és ordenar millor les activitats del

sòl que, no havent estat encara ocupat, hipotecava la

capacitat de crear nous habitatges protegits o de dur a terme

activitats d’alta rendibilitat econòmica. Sense moure ni un

sol centímetre dels límits de la ciutat, l’Ajuntament es

proposa alguns canvis d’usos que, reduint l’impacte

industrial, permetin aconseguir uns 1.300 habitatges

protegits, més zones verdes i equipaments dels previstos

i noves empreses destinades a crear ocupació. És el cas de

sectors com el Rengle, la Porta Laietana i molts altres.

Però encara podem fer més coses: entrar en el detall de la

gestió d’habitatges (borses de lloguer, rehabilitació, etc.),

promocionar noves empreses per mitjà de la Incubadora i

de la nostra aposta universitària, crear un nucli de recerca

i treball al Rengle (el TecnoCampus Mataró), millorar els

carrers i places per convertir-los en llocs agradables i amb

força atractiu comercial —recordeu, per exemple, com ha

quedat la Riera i “prepareu-vos” per les actuacions a

l’avinguda Puig i Cadafalch i als eixos ronda Estrany-

avinguda d’Amèrica—,  crear equipaments públics de

qualitat en aquests entorns (alguns potencien la creació:

Can Xalant o la Casa Arenas, que s’obrirà properament)...

I moltes coses més que l’oportunitat que ens brinda aquest

nou mitjà, fruit de la voluntat de transparència de

l’Ajuntament, ens permetrà de conèixer mes a mes.

Per acabar, tal com dèiem abans, tot això no ho podem fer

sols. Cal fer-ho amb el conjut d’administracions, amb els

agents socioeconòmics de la ciutat i amb tothom que pugui

aportar esforços. Per això hi ha el Pacte per al Desenvolupament

Econòmic i Social, del qual parlarem aviat.

Ramon Bassas i Segura

Portaveu del Grup Municipal Socialista.

Més il·lusió i més confiança
que mai per governar Mataró

La transformació urbana i el nou
mapa polític afavoreixen la ciutat

a hem superat la meitat del mandat municipal 2003-

2007 i el primer any del nou alcalde, Joan Antoni

Baron, després que l’anterior, Manuel Mas, accedís

Tots aquests canvis han fet que guanyéssim més il·lusió i

més confiança per a desenvolupar la tasca de Govern que

ens havien encomanat els ciutadans i que compartim amb

ICV-EA i ERC. Han significat una embranzida. D’una

banda, perquè el Govern té les coses prou clares: “Volem

–acostuma a dir l’alcalde Baron– que els ciutadans de

Mataró puguin viure i treballar a la seva ciutat. També

volem que tot Mataró sigui Mataró, que tots els barris de

la ciutat siguin de la mateixa qualitat i tinguin accés als

mateixos serveis”. En aquestes frases, s’hi resumeix tot el

que hem fet i el que encara ens queda per fer.

D’altra banda, també ens han anat bé els canvis perquè

Mataró, per primera vegada, té sengles diputats socialistes

a les cambres espanyola i catalana, en un moment en què

tant el President del Govern com el de la Generalitat,

Zapatero i Maragall, són socialistes. La veu de Mataró

arriba més nítida que mai als debats legislatius que

repercuteixen sobre la nostra vida quotidiana i, a més a

més, tenim la possibilitat d’avançar en totes les qüestions

que són de vital importància per a la ciutat: la política

d’infraestructures, la d’estrangeria, la de promoció social

de la gent gran, els joves i les dones, la de seguretat,

l’educativa i cultural, la de salut, la d’ocupació i noves

tecnologies, la comercial… En tots i cada un d’aquests

àmbits, en aquest poc temps que portem, ja hem vist moltes

millores i encara n’hi veurem més.

J

mésmataró

com a nou diputat a les Corts Generals i optés per dedicar-

s’hi plenament després d’anys i esforços destinats a les

transformacions més importants que ha tingut Mataró. Pocs

mesos abans, la regidora Consol Prados havia fet el mateix

tot just ser elegida diputada al Parlament de Catalunya. Els

regidors Montse López (que ja havia estat electa en el

període anterior) i Ivan Pera van substituir-los en els seus

respectius escons de la llista del PSC.
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Informació sí, propaganda no

i puguin fer-se una opinió independent que pot coincidir,

o no, amb els que manen; i si evitem la mediatització

podrem garantir que el que es comuniqui no estarà lligat

a interessos estratègics.

Sabem que qualsevol mitjà de comunicació seriós s’ha de

basar en aquests criteris, però pensem que un butlletí com

aquest que neix, municipal, ha de seguir absolutament al peu

de la lletra aquests paràmetres. Els regidors de CiU,  conscients

de la importància de la comunicació per fomentar el coneixement

i la participació en el bon funcionament de la ciutat, havíem

demanat sovint la creació d‘un butlletí municipal, més senzill

que el que teniu a les mans, és cert, amb la finalitat d’explicar

quins eren els acords dels Plens i quina activitat desenvolupaven

els diferents grups. És per això que des de Convergència i

Unió hem treballat al costat dels responsables d’aquest projecte

Perquè estem convençuts de que és una eina necessària per

tothom i sempre recolzarem qualsevol iniciativa que beneficiï

Mataró. Però també hem deixat clara la nostra posició sobre

el que no volem: que el butlletí es converteixi en una eina de

propaganda municipal, independentment de qui mani. El

temps dirà si ens hem equivocat, i enlloc d’informació, rebem

propaganda.

I per no pecar d’ingenus direm que no deixa de ser significatiu

que l’endegament de nous projectes comunicatius per part de

l’Ajuntament es produeixi, precisament, quan hi ha hagut el

relleu al capdavant de l’Alcaldia. L’anterior alcalde no creia

que calgués un butlletí municipal, una televisió local pública

o una ràdio municipal, per donar a conèixer què feia

l’Ajuntament i, de retruc, el seu alcalde. El coneixia tothom.

Però no passa el mateix amb l’alcalde actual, qui sap que

només amb tres anys al capdavant del Consistori, no té la

popularitat del seu predecessor per anar a les properes eleccions

municipals amb la victòria a la butxaca.

Però siguem optimistes. Si tots plegats fem la nostra feina

pensant en els mataronins que en el seu dia ens van recolzar

i van voler que els representéssim, “mésmataró” complirà

amb la seva vocació de partida: una nova eina comunicativa

al servei dels ciutadans.

l Grup Municipal de Convergència i Unió es

congratula per la creació del butlletí municipal,

perquè els ciutadans de Mataró disposen d’un nou

mitjà de comunicació que té la obligació d’informar-los

sobre la feina que es fa pel seu benestar des de l’Ajuntament,

tant el govern com la oposició.

“mésmataró”, ha de ser sinònim de més informació i per

tant, capaç de crear una opinió crítica entre els mataronins,

sobre el que es cou a la ciutat. Però alhora, i el més important,

“mésmataró” ha de ser un instrument que ajudi a crear una

més gran consciència entre els ciutadans de pertinença a la

capital del Maresme. Per què ho diem? Perquè Mataró ha

vist notablement incrementada la seva població en els

darrers anys, rebent nous ciutadans procedents de l’àrea

metropolitana de Barcelona i de molts altres països. Convé

que aquests prop de 120.000 antics i nous mataronins

disposem de les eines informatives precises per saber què

fa l’Ajuntament pel nostre benestar i també conéixer quines

són les nostres obligacions respecte els nostres conciutadans.

I tots sabem que aquests factors són claus pel

desenvolupament i el futur de la nostra ciutat. Tenim molt

clar que la informació no només ha de servir per FORMAR

sinó que ha de ser objectiva, transparent i no ha d’estar

mediatitzada. Gràcies a l’objectivitat i el rigor aconseguirem

que els mataronins puguin elaborar un criteri personal, no

contaminat, sobre els temes que puguin ser del seu interès;

la transparència haurà de ser el canal necessari perquè els

destinataris d’aquesta informació no es vegin coaccionats

E

Joaquim Esperalba i Iglesias
President del Grup Municipal de CiU
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Mataró,tripartit o futur?

però no ens ajuda  gaire a preparar-nos per al futur.  S’ha

perdut un temps molt valuós en l’ajustament de la coalició,

la paràlisi del relleu de l’alcalde anterior i finalment per

l’escàndol que va desembocar en la dimissió d’un Tinent

d’Alcalde i el seu càrrec de confiança. Tot això, a més de les

protestes en els mateixos plens municipals de diversos sectors

socials i fins i tot de treballadors municipals. Aquests problemes

han centrat massa l’atenció durant els dos primers anys del

govern, i l’han desviada, per tant, de les qüestions realment

importants per als ciutadans.

El relleu a l’alcaldia, que hauria d’haver-se aprofitat per a

impulsar a la ciutat, i per a actualitzar el debat estratègic, no

ens ha portat res de nou. Els socialistes i els seus coaligats,

que es varen cansar de propagar que havien fet la “nova ciutat”,

no han sabut en canvi portar a terme les noves polítiques que

Mataró necessita, sobretot en un moment de canvi tan profund,

en què hem de fer front a situacions i reptes com la forta

immigració, l’envelliment de la població, el risc d’exclusió

social d’alguns sectors desafavorits, i a una economia nova

en un món globalitzat. Hem patit una forta reestructuració en

el nostre teixit productiu que ha fet quasi desaparèixer el sector

tèxtil a Mataró; tenim un índex d’atur més elevat que la mitjana

de Catalunya i un nivell de formació mes baix de la població

que el de ciutats similars a la nostra; continuem sent una ciutat

“anònima i gris”, que no és tinguda en compte i que no destaca

per a res (bé, sí, per coses negatives malauradament…); tenim

una economia estancada fa anys i que només es manté per

la construcció, la qual cosa, segons diuen tots els experts, és

insostenible en el mitjà termini; correm el perill de convertir-

nos en una ciutat dormitori que acabi diluïda en l’entorn

metropolità sense cap personalitat.

Ara és el moment de reaccionar. Necessitem un govern que no

es preocupi tant per la imatge i sí pels ciutadans, que actualitzi

el projecte del Mataró que volem per als propers anys, que tingui

l’ambició de fer de Mataró una ciutat important i d’oportunitats,

capaç de competir amb ciutats amb les quals ara no pot competir.

Necessitem un govern que lideri, que doni impuls i que no sigui

un llast com el d’ara i, sobretot, que permeti a la societat fer el

que és capaç de fer si se li permet.

es primeres paraules del PPC de Mataró en aquest nou

butlletí que arribarà a totes les llars de la nostra ciutat,

no poden ser sinó de salutació afectuosa a tots els

mataronins i mataronines, que són el millor que té Mataró i

als quals estem obligats a representar de la forma més rigorosa

i responsable en totes les nostres actuacions polítiques.

La fi de l’estiu, com cada any, és un bon moment per a passar

comptes amb el passat i també per a comprometre’s amb el futur

amb nous propòsits a les nostres vides. En la política municipal passa

quelcom semblant. Són moments de fer balanç a l’equador de

l’actual mandat. El juliol va fer dos anys de la constitució del govern

tripartit. I no podem estar gaire satisfets, la veritat, la qual cosa és

preocupant, perquè el mandat 99-03 ja es va perdre. Un cop fetes

les obres simbòliques dels 90, la majoria, per cert, productes de la

inversió d’altres administracions o del sector privat, el projecte

socialista de ciutat s’ha acabat (com ja va dir Manel Mas).

En el que portem de mandat, tret d’un esforç que s’ha de

reconèixer al nou Alcalde per estar present al carrer i d’actuacions

que ja eren en marxa, poca cosa s’ha fet. Tenim un govern

molt fluix, per la seva composició,  i molt hermètic pel seu

component ideològic i per la seva manca absoluta de diàleg

amb la societat civil. És un govern massa gran, amb carteres

sense sentit, i una coalició a la qual els partits coaligats no han

aportat essencialment res de diferent del que hi aporta el PSC,

que és qui, de veritat, marca l’acció (o la inacció més aviat)

de govern. D’estratègia de futur res; del dibuix de la ciutat que

volem per als anys vinent, res. Tenim un Ajuntament que

funciona com una gestoria cara. Es limita a fer el dia a dia,

L

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Esperançats
Perquè, massa sovint, la manca de bona comunicació amb

els veïns i veïnes de Mataró ha estat la causa de diferents

situacions conflictives que hi ha hagut aquest últims anys

i que haurien estat molt diferents si des del Govern ens

haguéssim explicat més bé. I això es fa millorant l’estil de

comunicació. Considerem que aquest nou tarannà és un

valor que aportem des del nostre grup i des de l’acció de

govern dels nostres regidors i regidores. Creiem que aquest

nou recurs ha de ser una font informativa clara, directa,

transparent, que estigui al servei del ciutadans i ciutadanes

perquè sàpiguen millor tot allò que es fa a l’Administració

local i com fer servir els serveis municipals. Perquè sàpiguen,

en definitiva, millorar la seva condició de ciutadans.

A l’expectativa
Som conscients que la simple aparició d’un nou recurs

comunicatiu no resol les mancances de comunicació, i que

és imprescindible saber-lo fer servir com un bon element

d’informació.

Per això, la línia del butlletí municipal ha de partir de dos

criteris bàsics: d’una banda, la informació ha de ser

transparent, és a dir que hi ha d’haver la voluntat de fer

saber de forma clara el que succeeix;  d’altra banda, hi ha

d’haver pluralisme, cosa que comporta informar des del

punt de vista del que interessa el ciutadà i la ciutadana

donant veu a totes les opcions polítiques. Massa sovint

arriben a les nostres mans butlletins d’altres municipis que

no assoleixen aquest dos criteris. És a dir que tenen més

voluntat publicitària que no pas informativa. És per això

que el grup d’ICV-EUiA ens comprometem a vetllar perquè

aquest nou mitjà respongui a aquest principis de pluralitat

i transparència.

En definitiva, creiem que tots els veïns i veïnes de Mataró

ens hem de felicitar per la possibilitat de tenir una nova

eina comunicativa que millori ostensiblement el coneixement

que tenen els ciutadans i ciutadanes de l’acció de govern

de l’Ajuntament de Mataró.

Ha de ser un element de proximitat
amb els ciutadans i ciutadanes.

l Grup Municipal d’ICV-EUiA ens mostrem satisfets,

esperançats i a l’expectativa per l’aparició d’aquest

nou mitjà de comunicació entre l’Ajuntament i els

Satisfets
Perquè aquest nou mitjà és el reflex d’un canvi en la

política de comunicació del consistori. Amb aquest nou

element ens dotem d’un recurs que complementarà de

forma decisiva els mitjans comunicatius de l’Ajuntament

(web, banderoles, agendes,...). Aquests han fet, i fan, la

seva tasca d’informació, però a la pràctica són un

intermediari del missatge. I, a més a més, hem estat massa

sovint pendents de l’aparició i desaparició dels mitjans

locals. Ha estat en aquesta nova etapa en què l’Ajuntament

ha decidit dotar-se d’un element directe d’informació i

comunicació  amb els ciutadans donant força a noves vies

de comunicació, més enllà de les que hi ha actualment.

Valorem positivament que l’Ajuntament ens doti a tots

d’aquest mitjà, que iniciï també la reflexió i el projecte

sobre una ràdio municipal , que es decideixi a col·laborar

amb la TV de Mataró i que s’impliqui a impulsar una

televisió pública digital d’abast comarcal. Demostren un

canvi d’actitud que s’ha produït en aquest mandat i que

fa que els  ciutadans i ciutadanes estiguin ben informats

de les coses del comú.

Benvinguda al mésmataró

Jaume Graupera i Vilanova
Cap del Grup Municipal d’ICV-EUiA

E
ciutadans i ciutadanes de Mataró.
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n nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana

de Catalunya de Mataró vull donar la benvinguda

a aquesta nova revista, publicació que desitgem

que sigui una bona eina de comunicació entre l’Ajuntament

i els ciutadans.

La revista mésmataró és uns dels instruments de

desenvolupament del Pla de Comunicació, un pla sorgit

de l’anàlisi de la situació del panorama comunicatiu dels

darrers anys a la ciutat, i que posa de manifest algunes

mancances en aspectes com la pròpia comunicació de

l’Ajuntament, però també la necessitat de consolidar

l’actual espai televisiu, la d’omplir el buit radiofònic local,

la necessitat de fomentar la participació o la de millorar

la imatge de la ciutat.

Per ERC, aquest butlletí municipal ha d’esdevenir un espai

per a donar informació detallada i precisa de la gestió

municipal, i no ha de suposar de cap manera una

competència amb la premsa escrita local, sinó que ha de

ser un complement, un espai plural i objectiu d’informació

municipal, a més de donar oportunitat a les entitats i

associacions de la ciutat per a exposar les seves activitats.

També vull posar de manifest que ERC, que ha col·laborat

en el desenvolupament del Pla de Comunicació i entén la

necessitat de publicar un butlletí municipal en els termes

exposats anteriorment, ha expressat les seves reserves en

quant al format i la divulgació d’aquesta revista a totes

les llars de Mataró, atenent al model que per a nosaltres

hauria de ser el butlletí municipal.

De cara al futur, pensem que serà bo fer un pas endavant

tot potenciant les noves tecnologies de la informació per

tal que els continguts d’aquest mésmataró es puguin

consultar a través de la web municipal, butlletins digitals

o pantalles electròniques, sistemes que permeten una major

actualització de dades i un estalvi econòmic i ecològic.

Per ara, doncs, esperem que aquest mésmataró tingui una

bona acollida a la ciutat.

BREUS

ERC reclama que el règim local sigui competència
exclusiva de la Generalitat
El nostre Grup Municipal va presentar una moció per tal

d’instar al Parlament a reclamar que el nou Estatut contempli

que la Generalitat tingui competències exclusives en el Règim

Local. “Aquest fet permetria que els municipis depenguessin

directament de la Generalitat, i per tant tenir un nivell

d’organització més eficient” és el que va expressar Genís

Bargalló en el Ple Municipal del mes de juliol. En aquest punt

van aparèixer les contradiccions dels partits no nacionalistes.

ERC considera insuficients les sancions
contra l’abandó d’animals
Esquerra va proposar endurir la normativa municipal sobre la

tinença d’animals domèstics, i es va mostrar contraria a que

Mataró permeti la instal·lació d’espectacles de circ que ocasionin

sofriment, burla o maltractaments als animals.  Genís Bargalló

va visitar la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Mataró

a les instal·lacions de Cal Pilé, per conèixer de primera mà

l’estat en que es troben els animals domèstics abandonats.

ERC celebra l'aprovació del domini .cat
El Grup Municipal d’ERC celebra la decisió presa per la ICANN

(sigles en anglès de la Corporació d'Internet per a Noms i

Números Assignats) d'aprovar la creació del domini .cat per a

pàgines web, i vetllarà per tal de que l’Ajuntament de Mataró

sol·liciti i utilitzi aquest domini en la web municipal i les adreces

electròniques dels càrrecs electes i treballadors municipals.

E

Genís Bargalló i Checa
Cap del Grup Municipal d’ERC

Benvingut mésmataró
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Adreces d’interès

ATENCIÓ CIUTADANA

· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)

- Ajuntament. La Riera, 48

- Centre cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82

- Centre cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47

· Centres cívics

(de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)

   - Centre cívic Cirera. C. de Cadis, 1

- Centre cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23

- Centre cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano 6

· Per internet, www.mataro.org

· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

- Urgències. Tel. 112

- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088

- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 092

   - Bombers. Pg. de Ramon Berenguer III, 42. Tel. 085

   - Cos Nacional de Policia. Av. de la Gatassa, 15. Tel. 091

- Creu Roja Mataró.  C. de l’Energia, 11

Tel. 93 741 02 25 – 93 741 02 50  

- Hospital de Mataró. Ctra. de Cirera, 230

  Tel. 93 741 77 00

- Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

C. de Sant Pelegrí, 3. Tel. 93 741 91 60

- Agència d’Atenció a la Gent Gran i a les Persones

amb Dependència. C. de Cuba, 47. Tel. 010*

- Centre Municipal d’Acollida. C. de Sant Simó, 13

Tel. 93 755 14 53

- CAP d’Urgències. Camí del Mig, 36. Tel. 93 741 20 40

MUSEUS I EQUIPAMENTS CULTURALS

- Teatre Monumental. La Riera, 169

- Museu de Mataró. El Carreró, 17

- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34

- Espai F. C. Nou, 11

- Biblioteca Pública Pompeu Fabra. Pl. d’Occitània s/n

- Arxiu Municipal de Mataró. C. d’en Palau, 32

ORGANISMES AUTÒNOMS

- Patronat Municipal de Cultura. C. de Sant Josep, 9

Tel. 93 758 23 61.

- Patronat Municipal d’Esports.

C. d’Enric Prat de la Riba, 110. Tel. 93 758 23 71

- Institut Municipal de Promoció Econòmica.

C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31

- Institut Municipal d’Educació.

Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31

- Tecnocampus Mataró. C. de Pablo Iglesias, 63

www.tecnocampus.com. Tel. 93 741 49 60

- Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Av. de Josep Puig i Cadafalch, 101. www.eupmt.es

Tel. 93 757 44 04

EMPRESES PÚBLIQUES MUNICIPALS

- Aigües de Mataró, SA. C. de Pitàgores, 1-7

www.aiguesmataro.com. Tel. 93 741 61 00

- Promocions Urbanístiques Mataró, SA. www.pumsa.com

C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 741 56 10

- Prohabitatge. C. de Pablo Iglesias, 63

Tel. 93 757 85 38

- Gestió Integral de Trànsit.

C. de Pablo Iglesias, 63. Tel. 93 757 85 38

TRANSPORTS

- CTSA – Mataró Bus. C. de Francesc Layret, 72. Tel. 010*
 - RENFE. Pl. de Miquel Biada. Tel. 902 240 202

- Empresa Casas. C. de Remallaires, 15. Tel. 93 798 11 00
 - Taxi Mataró. C. de Vista Alegre, 39. Tel. 93 798 60 60

ALTRES ADRECES

- Organisme de Gestió Tributària.
C. de Sant Jaoquim, 3. Tel. 93 757 96 18  

- Jutjats de Mataró. Pl. Francisco Tomás y Valiente, 1
Tel. 93 741 73 24

- Port de Mataró. Pg. del Callao, s/n. Tel. 93 755 09 61

Sr. Jordi Puigderrajols. C. de Llauder, 2, baix. Tel. 93 758 24 99. defensor@ajmataro.es




