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l Programa d’Actuació Municipal (PAM) i el pressupost

2006 tenen una finalitat principal: millorar la qualitat

de vida dels mataronins i mataronines.

Qualitat de vida que passa per promoure més de 200 habitatges

públics, per millorar l’ocupació amb nous programes per als

joves, per dotar-nos de nous equipaments: cívics, escolars,

culturals, sanitaris i esportius. Qualitat de vida que significa

més civisme, més neteja, més seguretat, més atenció a la gent

gran i a les persones amb dependències. Qualitat de vida que

representa l’execució d’obres importants de reurbanització,

la construcció de nous aparcaments i zones verdes. Qualitat

de vida també en qüestions tan emblemàtiques com la ràdio

municipal i l’edifici del TecnoCampus.

Us presentem doncs un PAM i un pressupost pensat per

respondre a totes aquestes coses.  Un PAM amb més de 400

actuacions i que ha estat elaborat amb un alt nivell de

participació ciutadana, amb consulta als consells municipals

i al Consell de ciutat i que ha estat discutit en Audiència

Pública. Un PAM que preveu les actuacions que es derivin

del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social que s’està

elaborant. I un Pressupost ambiciós: més de 100 milions

d’euros. El més gran que mai hem tingut. I destinant a

inversions més que mai: 17 milions d’euros.

Una finalitat principal: millorar la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

EDITORIAL
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NOTÍCIES

Aigües de Mataró repara l’esvoranc de la Baixada
de Santa Anna i revisa el clavegueram antic

L’empresa municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) va reparar

urgentment l’esvoranc de 7 x 4 m aparegut a la Baixada de Santa

Anna el passat 21 de setembre. Malgrat que l’enfonsament de la

calçada va produir-se després que hi passés un camió de gran

tonatge, l’origen de l’incident va ser la pèrdua de compactació de les

terres que envoltaven una antiga claveguera que transcorre sota

aquest cèntric carrer. La Policia Local i els tècnics municipals van

presentar-se ràpidament en el lloc dels fets per avaluar els danys,

garantir la seguretat dels vianants i reorganitzar el trànsit a la zona,

en la qual es va aixecar una gran expectació. La inspecció realitzada

pels operaris i tècnics d’Aigües de Mataró, que s’encarrega del

manteniment de la xarxa de clavegueram de tota la ciutat,  va

determinar que calia substituir el tram de claveguera que hi havia

entre la plaça de Santa Anna i el Camí Ral, que era del segle XIX i

que l’any que es va reurbanitzar la Baixada Santa Anna presentava

un bon estat malgrat la seva antiguitat. De moment, la reparació dels

danys ocasionats a la Baixada de Santa Anna està valorat en 113.500

euros, que pagarà AMSA com a responsable del manteniment del

clavegueram, i ha provocat afectacions al trànsit en tot el centre

durant unes sis setmanes. A banda d’aquesta actuació necessària

d’urgència, el govern municipal va determinar que calia aprofitar

per inspeccionar l’estat del tram de claveguera que passa per sota tot

el carrer de Sant Antoni i, per altra banda, ha anunciat que la

companyia d’aigües té previst presentar properament un pla específic

de revisió de tot el clavegueram antic de la ciutat.

De fet, l’Ajuntament va aprovar fa uns anys el Pla director del

clavegueram, que planifica un seguit d’actuacions destinades a

millorar el funcionament de l’actual xarxa per evitar el risc de

desbordament en cas de pluges importants i també les actuacions de

rehabilitació i manteniment de les clavegueres per evitar col·lapses i

disfuncions. Des de l’any 2003 s’han estant fent obres de renovació

de clavegueres a diversos indrets, construint nous embornals i pous

de registre, com per exemple a La Riera, al carrer de La Palma, la

plaça de Joan Fiveller o al carrer de la Concepció, ja que en la mesura

del possible s’aprofita per fer aquests treballs abans de les

reurbanitzacions. Però també es fan treballs específics, com els que

des del mes de setembre s’estan duent a terme als carrers de La

Muntanya, Transversal i de Sant Ferran, o al carrer de Pasqual

Madoz, on s’està col·locant un col·lector d’aigües residuals totalment

nou. En aquest sentit, l’any passat es van fer obres de clavegueram

al passeig de Ramon Berenguer III, i als carrers de Miquel Biada i

de Javier Castaños. La pròxima actuació és la rehabilitació d’una

part de l’anomenat desviament, una canalització de principis del segle

XX que passa sota l’avinguda d’Amèrica. Es renovaran uns 810 m

d’aquesta canalització, amb una inversió de més de 3 milions d’euros.

1. El mateix dia de produir-se l’esvoranc, ja s’hi estava treballant

2. La canalització del desviament, sota l’avinguda d’Amèrica, és de principis de segle

3. Una càmera teledirigida serveix per inspeccionar el clavegueram.
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Les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí
es reprenen aquest mes de novembre

L’Ajuntament reprèn aquest mes la rehabilitació de la nau de la

cooperativa La Obrera Mataronense, més coneguda com a Nau

Gaudí. La nau, ubicada al carrer de la Cooperativa, és una de les

primeres obres d’Antoni Gaudí i es caracteritza pels dotze arcs

parabòlics de fusta que la subjecten, una innovació per a l’època.

El llavors jove arquitecte aplicaria anys després els arcs parabòlics

a la construcció en pedra dels seus edificis religiosos.

L’Ajuntament va iniciar la rehabilitació de la Nau Gaudí al maig

de 2002, però la primera empresa adjudicatària es va dissoldre

quan portava una quarta part de les obres executades, deixant

els treballs abandonats. L’empresa Secla SA finalitzarà ara les

obres d’acord al projecte original del reconegut arquitecte

Manuel Brullet. Amb la rehabilitació, dues de les façanes de la

nau seran de vidre per poder veure des de l’exterior els singulars

arcs de Gaudí. Les obres pendents tenen un import d’1.302.522

euros i un termini d’execució d’11 mesos. Després de la

rehabilitació, la Nau Gaudí allotjarà un telecentre, un punt

d’accés a les noves tecnologies destinat als joves.

Vuit escoles i dos instituts ofereixen activitats fora de
l’horari escolar en el marc del Pla Educatiu d’Entorn

El Pla Educatiu d’Entorn que Mataró va posar en marxa a finals

del curs passat amplia al 2005-06 el ventall d’activitats a les vuit

escoles i els dos instituts que han començat a desenvolupar la

iniciativa. El Pla el van engegar a mitjans del curs passat l’Institut

Municipal d’Educació (IME) i la Generalitat de forma experimental

a la zona nord-est de la ciutat. En aquests moments, s’estan oferint

activitats fora de l’horari escolar als següents centres educatius:

CEIP Cirera, CEIP Vista Alegre, CEIP Àngela Bransuela, CEIP

Germanes Bertomeu, CEIP Rocafonda, CEIP Menéndez y Pelayo,

IES Thos i Codina, IES Alexandre Satorras, i també els centres

concertats Freta i GEM. La programació, amb un pressupost de

180.000 €, inclou propostes per als alumnes, com suport escolar,

música, iniciació a l’esport o classes de català a l’estiu, i també

tallers per als pares i mares o programes d’acollida a les famílies

nouvingudes. Mataró és un dels 25 municipis que han signat

acords amb el Departament d’Educació de la Generalitat per

posar en marxa aquests plans. Els objectius són facilitar la

promoció educativa i escolar dels infants i joves a través de la

realització d’activitats fora d’horari escolar; promoure la cohesió

social, escolar i cívica afavorint la socialització, la comunicació i

el respecte mutu entre les diferents cultures i col·lectius socials i

estendre l’ús social de la llengua i la cultura catalana dins d’un
procés de comunicació i convivència intercultural.

1.  Una imatge virtual de com quedarà la Nau Gaudí.

2. Els infants fan música fora de l’horari escolar al CEIP Rocafonda
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El Palau estrena una nova pista poliesportiva
i millorarà diversos carrers

El Palau compta des del passat 30 de setembre amb una nova

pista poliesportiva municipal. L'equipament, situat a la

cantonada de la ronda d'Alfons X El Savi amb el carrer dels

Bombers Madern i Clariana, ha estat reformat per l'Ajuntament.

Els treballs han consistit en la construcció d’un edifici amb

dos vestidors i un magatzem, la pavimentació de la pista amb

formigó i la construcció d'un nou tancament. L'obra, que

s'emmarca en el Pla Integral de Rocafonda-El Palau, ha tingut

un cost de 157.821,84 euros.

A més a més, el Palau serà objecte de diverses actuacions de

millora perquè l'Ajuntament ha aprovat dos projectes per reordenar

diversos carrers i renovar l'enllumenat. Els primers treballs

consistiran en la supressió de barreres arquitectòniques, es

reurbanitzaran algunes voreres i reasfaltaran els carrers dels

Bombers Madern i Clariana, de Las Siete Partidas, del Lapidario

i del Germà Francisco, es reformarà la zona de jocs infantils del

parc del Palau i es pavimentarà a un sol nivell el passatge del

Mercat Petit. La reforma de l'enllumenat a tota la zona afectarà 9

carrers, on s'ampliaran de 132 a 179 els punts de llum.

El nou Sidr@l permet als joves l’accés gratuït a
24 ordinadors per connectar-se o buscar feina

El passat 14 d’octubre es van inaugurar les instal·lacions del

Sidr@l :] Espai jove de noves tecnologies, situat al casal de

joves de la plaça d’Espanya. Aquest nou equipament compta

amb 24 ordinadors d’accés públic i gratuït que està a disposició

dels joves de la ciutat. El nou Sidr@l ocupa un espai de 114

m2 i ofereixen dos serveis: l’Institut Municipal de Promoció

Econòmica (IMPEM), gestiona el programa “Ocup@ció jove:]

el portal de la feina”, de dilluns a divendres entre les 9 h i les

14 h, un espai d’informació, orientació professional i recerca

de feina en línia adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys. D’altra

banda, el Servei de Joventut de l’Ajuntament ofereix el servei

“Telecentre;] punt d’accés a Internet”, de dilluns a divendres

entre les 17 h i les 22 h, i dissabte entre les 10 h i les 13 h i

entre les 17 h i les 22 h. Consisteix en un punt d’accés públic

i gratuït a Internet, que compta amb dinamitzadors i un sistema

de reserva anticipada de plaça. La nova oferta del Sidr@l és

una de les actuacions previstes pel Pla Jove x Mataró i respon

també a una demanda formulada pels membres signants del

Pacte Local per l’Ocupació de Mataró. El projecte l’ha dut a

terme l’Ajuntament amb la col·laboració de TecnoCampus

Mataró, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya

i la Fundació Vodafone.

1. Els equips infantils van ser els primers a estrenar la pista del Palau.

2. El nou Sidr@l compta amb 24 ordinadors amb lliure accés a Internet.
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L’Ajuntament participa en un programa que
ofereix alternatives a la presó als condemnats
per diferents delictes

L’Ajuntament de Mataró participa en un progra-
ma que ofereix alternatives a la presó per a
condemnats per diferents delictes, repercutint així
positivament tant en la societat com en la
reinserció de l'infractor. El Programa de treballs
en benefici de la comunitat està impulsat per la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil de la Generalitat, i s'adreça als
penats amb menys d'un any de presó per delictes
com els relacionats amb el trànsit i la violència
domèstica i, excepcionalment, també als
condemnats pels mateixos motius amb menys de
2 anys de presó. D’altra banda, l’Ajuntament
també participa al programa d’alternativa
educativa a la sanció administrativa per consum
o tinença de drogues il·legals, que està adreçat als
joves menors d'edat que per primera vegada han
efectuat una falta contra la salut pública per
consum de drogues il·legals. L'objectiu és
disminuir els riscos associats al consum de
drogues i prevenir-ne el consum establint un pla
d'acció, que implica la substitució de la multa si
l'infractor accepta seguir un programa educatiu o
un tractament adequat. Aquesta iniciativa sorgeix
en el marc del Pla Municipal de Drogodependèn-
cies de Mataró i ha estat aprovada per la direcció
general de Seguretat Ciutadana de la Generalitat.

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica i
Media Markt cooperen en selecció de personal

Des del passat mes de juliol, el Servei
d’Ocupació de l’Institut Municipal de Promoció

Econòmica de Mataró (IMPEM), ha estat
col·laborant amb l’empresa Media Markt en el
procés de selecció dels candidats i candidates
que han d’ocupar al voltant de 100 llocs de
treball ofertats per a la botiga que s’obrirà
properament al centre comercial Mataró Park.
Per tal de cobrir aquests llocs de treball,
l’empresa ha presentat ofertes de treball
diferents: Tècnics electrònics, administratius,
caixers, mossos de magatzem i venedors. Per a
una òptima gestió, Media Markt i l’IMPEM van
signar un compromís pel qual l’IMPEM ha
garantit la qualitat i rapidesa en la tramitació de
les ofertes, així com les accions de seguiment
pertinents per tal d’assegurar un correcte
funcionament de la gestió, mentre que Media
Markt s’ha compromès a no fer discriminacions
per raó de sexe, edat o religió, a més de a cenyir-
se la normativa legal vigent en matèria de
contractació.

La Creu Roja i l’Ajuntament promouen una
campanya d’autoprotecció dels ciutadans

D'acord al programa de Protecció Civil del
Pla de seguretat local de Mataró, s'ha dut a
terme una campanya per millorar la
capacitat d'autoprotecció dels ciutadans, la
qual depèn en gran mesura de la informació
i la formació de què disposem les persones.
Per tal que aquesta formació/informació
arribi a tots els ciutadans i evitar, així, els
accidents domèstics i d'oci més habituals i/o
reduir-ne les conseqüències, l'Ajuntament i
La Creu Roja de Mataró organitzen xerrades
en matèria d'autoprotecció per tots els
ciutadans que estiguin interessats. Dins

aquest programa s'expliquen aspectes com
el funcionament de l'extintor i com s'ha
d'utilitzar, com fer una trucada d'emergència
o com aturar una hemorràgia, que fer davant
una caiguda, etc. Aquesta activitat va
complimentada amb un tríptic i un imant de
nevera i és totalment gratuïta. El programa
s'ha iniciat fent una crida a les comunitats de
veïns de sis pisos o més d'alçada, i s'anirà
ampliant amb xerrades als centres cívics i
casals de gent gran obertes a tothom que
estigui interessat. Més informació: Telèfon
010.

Més d’un miler d’infants prenen part
en els Jocs Escolars de Mataró

El passat 22 d’octubre van començar els
Jocs Escolars 05-06, organitzats pel
Patronat Municipal d’Esports. Les diferents
disciplines que es poden practicar aquesta
temporada són: l’atletisme, el cross, el
patinatge, la natació, el tennis taula, les
curses d’orientació, el bàsquet, el futbol
sala, l’handbol i el voleibol. A més, durant
el curs s’organitzaran diverses matinals per
a alumnes de secundària d’introducció al
voleibol, l’handbol i el korfball. La previsió
de participants per a aquesta temporada és
d’uns 1.200 nens i nenes, tota vegada que la
passada campanya van prendre part als Jocs
Escolars un total de 1.022 nens i nenes en
esports individuals i fins a 1.092 en esports
d’equip. Aquestes activitats acullen joves
esportistes des de la categoria benjamí a
juvenil, és a dir, des de primer de primària
fins a segon de batxillerat.
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El pressupost de l’Ajuntament per al
2006 supera els 100 milions d’euros

l govern municipal ha presentat a la ciutadania els

avantprojectes del Programa d’Actuació Municipal

(PAM) i del pressupost 2006. Una audiència pública,

celebrada el passat 10 d’octubre a la biblioteca pública

Pompeu Fabra va servir perquè els ciutadans coneguessin de

primera mà aquests dos documents i puguessin fer les

preguntes i suggeriments oportuns. Tenint en compte

aquestes aportacions, els documents s’han portat a

l'aprovació inicial del Ple el 27 d'octubre. Està previst que

l'aprovació definitiva sigui al desembre.

Els avantprojectes del PAM i el pressupost 2006 recullen les

actuacions especificades en l'acord de govern del juliol del

Les inversions previstes se centraran en habitatge públic, escoles
i equipaments. El Programa d’Actuació Municipal conté més d’un
centenar de propostes ciutadanes

2004 i són fruit del nou procés participatiu engegat enguany

i en el qual ha pres especial relleu el Consell de ciutat.

Aquest òrgan consultiu va reunir-se el passat 20 de setembre

per valorar i jerarquitzar les aportacions realitzades entre

juny i setembre pels diferents consells de participació

ciutadana i també les rebudes a través de les bústies i el web

municipal. En total, en el procés d’elaboració de

pressupostos participatius s’han implicat més de 500

persones, que han proposat 162 actuacions. D’aquestes, el

govern ha incorporat 118 a l’avantprojecte.

A grans trets, el Programa d'Actuació Municipal 2006

estableix 10 prioritats per l'any que ve: portar a terme
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les accions prioritàries fruit del Pacte pel Desen-

volupament Econòmic i Social; facilitar l'accés a

l'habitatge; assolir més civisme, menys accidents i

mantenir els nivells de seguretat, millorar la qualitat de

l'ocupació fent especial atenció als joves, executar les

obres de rehabilitació dels grans eixos estructuradors de

barris; millorar l'atenció a la gent gran i a les persones

amb dependències; desenvolupar el Pla d'Equipaments

Culturals; incrementar l'oferta educativa, crear nous

espais de comunicació amb els ciutadans i iniciar les

obres del Tecnocampus Mataró.

Pel que fa al pressupost, l'avantprojecte de l'Ajuntament per

a l'any que ve és de 100.622.395,23 euros, un 7,99% més

elevat que el de l'any 2005 sense incloure els dels organismes

autònoms i les empreses municipals.

El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament augmenta, però la

pressió fiscal se situa per sota de l'IPC interanual (3,2%). De

cada euro que ingressa l'Ajuntament, 0,36 € provenen de

transferències d'altres administracions, 0,33 € a impostos,

0,20 € al cobrament de les taxes i els preus públics, i 0,11 €

a préstecs per inversions.

L'increment mitjà de la pressió fiscal és del 2,9%. Així, per

exemple, no es modifica el preu públic de la brossa

comercial, però en canvi la taxa de la brossa domiciliària puja

uns 5,5 euros/any i també es produeix un increment de 10

cèntims d’euro en la fracció d'hora de les zones blaves.

Pel que fa al pressupost de despeses, l'Ajuntament destinarà un

36% a la ciutat i un 64% a serveis adreçats a les persones. De

les despeses associades a la ciutat; un 24% seran per urbanisme

i habitatge, un 63% per manteniment, i un 13 % per circulació

i transports. Per la seva part, de les despeses associades als

serveis a les persones, un 33% serà per educació, un 26% per

cultura, esports i lleure, un 18% per seguretat, un 15% per

cohesió social, i un 8 % per ocupació i activitat econòmica.

El pressupost d'inversió de l'Ajuntament, sense tenir en compte

les empreses municipals i els organismes autònoms, arriba

als 17.688.813,58 euros, augmentant en un 28% respecte al

2005. Els principals treballs a realitzar són la construcció de

nous equipaments educatius, esportius, culturals i socials,

com ara les noves escoles de Via Europa i Anxaneta, les noves

escoles bressol de Cal Collut i la Via Europa, el nou poliesportiu

de Cirera, el projecte de Can Marfà, la construcció dels locals

socials a Vista Alegre i La Llàntia (al carrer de Teià), i diverses

actuacions de reforma urbana, com ara l’arranjament dels

carrers d'en Moles, Francesc de Paula, Damià Campeny,

Madoz i Sant Pelegrí, Coorperativa i Solís, a més d’altres

actuacions d'enllumenat, asfaltatge, jardineria. El finançament

de les inversions es realitza a través de subvencions (30%),

dels préstecs (61%) i de l'estalvi de l'Ajuntament (9%).
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va ocasionar entre Mojedano i L’alcalde. La fórmula, per

Joan Antoni Baron és la dels drets i deures. Conscients

d’aquest a nova realitat, l’Ajuntament es proposa reforçar

els serveis públics.

També per unanimitat el consistori va acordar sol·licitar al

govern de la Generalitat la Creu de Sant Jordi per Elisabeth

Eidenbenz, la infermera suïssa que va crear la maternitat

d’Elna (prop de Perpinyà) on van néixer 597 infants de

mares també immigrants, que van haver d’exiliar-se a causa

de la guerra. La tenacitat d’Eidenbenz i la solidaritat de

l’ambaixada Suïssa va fer possible la supervivència

d’aquells nadons i de les seves progenitores. La Creu de

Sant  Jordi  per  Eidenbenz s ignif icarà doncs,  e l

nanimitat de tots els partits polítics per abordar

la qüestió de la immigració. Ho faran tornant a

convocar el Pacte per la Nova Ciutadania. Des

que es va signar aquest acord han passat 5 anys, és doncs,

el moment de fer balanç. Ara, el 14% de la població

mataronina té origen extracomunitari. Són els nouvinguts

que conformen un nou escenari, que com explicava el

regidor popular Paulí Mojedano, molts ciutadans perceben

com un problema. El mateix alcalde reconeixia que no és

una situació idíl·lica, però fins ara els polítics mataronins

han sabut conjurar el perill de la xenofòbia. Ho han fet

anant tots a la una , defugint la demagògia i el populisme,

com deia Maria José Recoder de CiU. Cal pensar que

continuaran així, malgrat la picabaralla que aquest tema

U

El Ple acorda reunir de nou
el Pacte per la nova ciutadania
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L’escola és un bon entorn per integrar infants de procedència diversa
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Acords de la sessió plenària
del 6 d’octubre de 2005

Medalla de la Ciutat a l’obra Salesiana
El Ple acorda per uanimitat iniciar l’expedient per concedir

aquest reconeixement al Col·legi Salesià Sant Antoni de

Pàdua quan se celebra el centenari de la  seva fundació.

Diverses entitats i particulars han sol·licitat i donat suport a

la iniciativa.

Sol·licitud de la Creu de Sant Jordi
per a Elisabeth Eidenbenz
Tots els grups municipals acorden demanar al govern de la

Generalitat que concedeixi la distinció a la precursora i directora

de la Mternitat d’Elan, on van néixer prop de 600 fills d’exiliats

 de la Guerra Civil.

Petició al Congrés dels diputats que
aprovi el nou projecte d’Estatut
L’Ajuntament es converteix en un dels primers de

Catalunya en adreçar-se al Congrés dels diputats per

donar suport a l’Estatut aprovat pel Parlament. El PP vota

en contra.

Llibres de text gratuïts
A instàncies de CiU el Ple aprova per unanimitat demanar a

l’administració competent en educació obligatòria que els

llibres de text siguin gratuïts pels alumnes i siguin propietat

del centre educatiu.

Modificació del Pla General en
l’entorn del Mas Miralles
El canvi en la planificació urbanística afecta a les finques

situades a la confluència dels carrers del Mar i de la Garrotxa

amb el carrer del Penedès, on es farà una plaça, i permetrà

alhora en un futur destinar a equipament la casa pairal del

Mas Miralles.

Aparcaments sota el Parc de
Cerdanyola i la plaça d’Occitània
Tots els grups municipals aproven adjudicar a INMUEBLES

FÉNIX 92 la construcció dels dos aparcaments subterranis,

on s’oferiran 262 i 176 places de lloguer respectivament.

reconeixement d’un deute històric i hauria de servir per

il·lustrar que la solidaritat amb els que es veuen obligats

a abandonar la seva terra és la única manera d’avançar en

la cohesió social.

Si la immigració és la preocupació, l’educació és la gran

prioritat del govern. El regidor d’educació Pep Comas, va

reconèixer que la ciutat necessita un pla de xoc per garantir

que tots els nens i nenes tinguin escola els propers anys.

El PAM, preveu la construcció de 4 escoles; la d’infantil

i primària i la bressol de la Via Europa, la nova Anxaneta

i la de Cal Collut. No n’hi ha prou, l’espectacular

creixement demogràfic , provocat en part , per la nova

ciutadania ha disparat les necessitats. Un 26’7% de les

aules estan saturades, tal com explicava Comas a instàncies

d’una pregunta del regidor convergent , Josep Vicenç

Garcia.

A través de l’educació i dels valors que propugna

l’escola pública , els mataronins aprendran el valor de la

diversitat i es prepararan per un món laboral canviant.

En la darrera sessió plenària van ser els funcionaris del

Laboratori Clínic del Maresme els qui van reclamar la

paraula per demanar a l’Ajuntament que eviti el trasllat

del servei fora de la comarca. La resposta del consistori

no podia ser més satisfactòria. L’alcalde Joan Antoni

Baron, va defensar, amb fermesa, la continuïtat del

laboratori i es va mostrar determinat a impedir que la

Generalitat traslladi aquest servei, situat a l’Àrea Bàsica

de Salut del camí del mig, quan hi ha sobre la taula el

Pacte Territorial de Salut que ha de permetre,

precisament descentralitzar recursos. Baron no està

disposat a permetre aquest tort de l’administració

autonòmica, val a dir, però, que ja és la segona vegada

que el tripartit de Catalunya fa un lleig al tripartit de

Mataró ( l’al tra vegada va ser  amb un tema

d’ensenyament). Es clar que els amics també s’enfaden.

Immigració, educació i treball , però el que va generar

més debat en el passat ple va ser el cartell de les Santes,

que encara porta cua. La proposta de convergents i

populars per triar l’autor del cartell de la festa major de

la ciutat , a través d’un concurs públic i remunerat va ser

rebutjada. No està clar ni tan sols si s’encarregarà o no a

Xavier Rosales el cartell de l’Onze de setembre. La

polèmica del plagi, a Graupera no li sembla prou motiu

per castigar a Rosales, però l’alcalde no ho veu igual.

Haurem d’esperar per veure quin criteri s’imposa.

Anna Palà
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La participació ciutadana,
           motor dels pressupostos municipalsMataró treu profit

de la llei de barris
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Cerdanyola rebrà una inversió
de 7,5 milions d’euros en cinc anys

a Generalitat ha acceptat el Projecte d’intervenció

integral del barri de Cerdanyola, presentat per

l’Ajuntament a la convocatòria d’ajuts de la Llei de

millora dels barris. El govern català s’ha compromès a

aportar un 50% del cost de les actuacions que formen part

d’aquest projecte, que en conjunt ascendeix a 7.546.000

euros, i donarà els diners repartits en cinc anualitats. Per

L’Ajuntament i la Generalitat, a través dels ajuts de la Llei de barris, impulsen
obres i programes adreçats a les persones per millorar la qualitat de vida.
La primera actuació és la reforma de l’avinguda de Puig i Cadafalch.

aquesta raó, entre 2005 i 2009 es desenvoluparan tot un

seguit d’obres i programes socials destinats a millorar la

cohesió i la qualitat de vida a Cerdanyola, que és la zona

residencial més gran de la ciutat amb prop de 30.000

habitants. La primera de les accions físiques d’aquest

projecte va començar el mes passat i consisteix en la

reforma de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch entre

L

La reurbanització de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch és la primera actuació del Projecte d’intervenció integral del barri de Cerdanyola
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l’avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista.

Més endavant s’actuarà sobre altres eixos cívics del barri,

com els carrers Major i de la Gatassa, i també es tiraran

endavant obres per aconseguir més equipaments, com la

rehabilitació del Mas Miralles o la construcció d’un

equipament per a usos social al carrer de les Tres Roques.

Però a banda de les obres, també està previst la posada en

marxa d’un programa d’ajuts per a la instal·lació

d’ascensors i a la rehabilització de façanes dotat amb unes

640.000 euros, que repercutirà en la posada al dia de la

funcionalitat i millora estètica des edificis. A més, totes

aquestes actuacions es complementaran amb iniciatives de

caire socioeconòmic, projectes d’integració sociocultural i

diverses mesures destinades a la millora de la mobilitat.

D’entrada, les obres de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch

tenen com a objectiu refermar aquesta gran avinguda com a

columna vertebral de Cerdanyola, per la qual cosa la

modernització consistirà actuar-hi sobre mig quilòmetre de

la via, on s’ampliaran les voreres, s’eliminaran les barreres

arquitectòniques i es pavimentarà la calçada. L’avinguda

conservarà dos carrils de circulació, però es vol evitar que

parteixi en dos el barri, per la qual cosa s’adequarà un gran

pas de vianants elevat a l’alçada de la plaça d’Isla Cristina que

faciliti el passeig dels transeünts. Aquesta plaça està inclosa

en la reforma igual que la de Tomàs Ribas i Julià, on es

col·locaran nous jocs infantils, i el tram del carrer de Sicília

comprès entre l’avinguda i el carrer de Mallorca, que es

pavimentarà a un sol nivell per convertir-lo en zona de vianants.

Les actuacions incloses en el Projecte sorgeixen de necessitats

detectades per l’Ajuntament i expressades pels mateixos veïns

en el marc del Pla Integral de Cerdanyola, que és una plataforma

estable de participació ciutadana on es presenten i debaten

les accions que s’han de realitzar en un determinat àmbit

territorial. Aquest sistema de participació ciutadana no és nou

a Mataró, ja que va començar a Rocafonda-El Palau i s’està

experimentant també al Centre. Rocafonda-El Palau va ser

la primera de les zones de la ciutat on l’Ajuntament va decidir

tirar endavant un projecte integral, planificat per desenvolupar-

se entre el 2001 i el 2007 i que actualment està en execució,

comptant amb una subvenció de la Comissió Europea de 5,2

milions d’euros.
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El Projecte Integral contribuirà a la millora de les infraestructures, els habitatges i els serveis a les persones
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“No hi ha aliments bons ni dolents,
només cal vigilar com combinar-los”

mésmataró

Amb la conferència “Alimentació i salut. Present i futur”, l’especialista
en nutrició Abel Mariné ha estat un dels protagonistes de les terceres
Jornades de Salut i Alimentació, organitzades a l’octubre per l’Ajuntament.

- Què hauríem d’entendre per una dieta sana?
- “Que sigui variada i equilibrada: hem de menjar de tot i han

de dominar els components vegetals. Entre d’altres coses, hem

de prendre al dia, en el cas dels adults, de 400 a 600 grams en

total de fruites, verdures i hortalisses, i en proporció en el cas

dels nens. Però no hi ha aliments bons ni dolents, sinó formes

d’alimentació bones o dolentes segons com els combinem”.

- No estem massa condicionats a seguir una dieta “light”?
Hem de desterrar els gelats i la xocolata?
- “Vivim en una societat contradictòria: hi ha un problema

d’obesitat important, però també qui vol estar prim en excés. El

millor és respectar allò que he dit abans. Els gelats no són

excessivament calòrics, però han de ser tractats com un plat i si

es prenen cal sumar l’aportació de calories a la dieta. La

xocolata té moltes calories, però també components molt

beneficiosos. En resum, no hem de desterrar res: un gelat no ha

de desplaçar a la fruita com a postres però pot ser un bon berenar

ocasional”.

- Hi ha productes que suposadament ajuden a rebaixar el
colesterol, rics en Omega-3… Funcionen?
- “Els aliments funcionals, a part de nodrir, tenen components

propis o afegits que poden ajudar a combatre riscos davant

determinades patologies. Per exemple, una llet amb àcids grassos

Omega-3 té un efecte cardiovascular saludable. Però l’Omega-

3 està al peix blau, per tant, menjar sardines també t’anirà bé”.

- I els complements vitamínics, són recomanables?
- “Si mengem el que hem de menjar i no ens trobem en circums-

tàncies especials, com pot ser un embaràs o certes malalties, no són

necessaris. No crec que siguin adients com a hàbit”.

- Per últim,  una proposta de menú saludable.
- “Un àpat no cal que ho tingui tot i hi ha moltes possibilitats.

Ara, el pitjor mal és menjar amb presses”.

Nascut a Barcelona (1943), Abel Mariné és
doctor en Farmàcia i catedràtic de Nutrició i
Bromatologia a la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona. Ha ocupat nombrosos
càrrecs universitaris i també responsabilitats
de gestió, com a director general d’Universitats
de la Generalitat de Catalunya (1986-1993) i
vicepresident de la Comissió Interdepartamental
de  Recerca i Investigació Tecnològica (1991-
1993).

Col·laborador expert en alimentació de la Gran
Enciclopèdia Catalana, i també a diferents
mitjans de comunicació, és membre actiu de
l’Institut d’Estudis Catalans. Al 2001 va ser
guardonat amb la medalla Narcís Monturiol de
la Generalitat de Catalunya.
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CONVIU MATARÓ

Col·locar cartells a les façanes
i al mobiliari urbà està prohibit
La normativa municipal sanciona
l’enganxada incorrecta de publicitat
amb multes d’entre 30 i 601 euros.

na ciutat de les dimensions de Mataró genera molta

publicitat. Els organitzadors d’activitats, ja siguin

comercials, associatives o institucionals, tenen interès

de donar a conèixer el que estan fent. Bona part d’aquesta

publicitat es duu a terme mitjançant cartells, ja que aquest

suport pot arribar a molta gent i té un impacte visual directe.

Les ordenances municipals preveuen aquesta situació, i

estableixen un seguit de normes que cal respectar per tal que

tant els veïns com els anunciants puguin mantenir els seus

interessos i que la imatge de la ciutat no en resulti malmesa.

Entre els mesos de gener i agost, la Policia Local va efectuar

34 denúncies per publicitat no permesa. La col·locació de

publicitat en llocs no permesos pot ser sancionada amb multes

d’entre 30 i 601 euros.

Els cartells es poden enganxar al brancal, és a dir, la part

interior de la façana. No es poden enganxar enlloc més de les

façanes ni a les portes dels edificis. A més, hauran d’estar

enganxats amb cinta adhesiva. No podran estar enganxats

amb cola. Tampoc no és permès enganxar cartells al mobiliari

urbà: a fanals, quadres d’enllumenat, contenidors, papereres

o pilones. Hi ha cartelleres i suports específics que ja estan

habilitats per aquest objectiu. En aquests suports sí que es

poden enganxar amb cola. També es poden enganxar cartells

amb cola a les tanques d'obra.

Deixar papers als parabrises dels cotxes i donar-los en mà

també està prohibit. En canvi, sí que es pot fer un repartiment

bústia a bústia, sempre i quan les comunitats de veïns no

expressin el contrari.

L’anunciant ha de tenir cura que es retirin els cartells

publicitaris un cop hagi finalitzat l’esdeveniment que s’ha

d’anunciar. Quan es col·loca un cartell, no es pot enganxar

sobre un altre que anunciï un esdeveniment que encara no

hagi passat.

U

1.  Exemple de cartell ben enganxat al brancal de la façana.

2. A la via pública hi ha suports específics per enganxar cartells.

3. A les tanques d'obres, els cartells es poden enganxar fins i tot amb cola.

 1

 2
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La XXVII Mostra de Cinema torna a
apostar pels nous realitzadors
El teatre Monumental acull del 3 al 13 de novembre una nova edició de la
mostra, que inclou els guardonats films “Iluminados por el fuego” i “L’esquive”.
A més, enguany participen al concurs de Curtmetratges 120 treballs.

na dotzena de pel·lícules formen part de la programació

de la XXVII Mostra de Cinema. La Comissió de Cinema

del Patronat Municipal de Cultura  ha apostat per segon

any consecutiu per l’especialització en primers treballs de

directors i directores d’arreu del món. Els films es projecten en

versió original subtitulada i van precedits d’un dels 12 curts

seleccionats d’entre els 120 que participen enguany en la Mostra

de Curtmetratges.

La mostra s’obre i es tanca amb films que han merescut força

lloances darrerament: “L’esquive” d’Abdellatif Quechiche,

guanyador de quatre César protagonitza la sessió inaugural i

“Iluminados por el fuego” de l’argentí Tristán Bauer, guardonat

al Festival de Cinema de San Sebastián es reserva durant la

clausura. A la cartellera també trobem les preestrenes “ Anita and

me”, de Metin Huseyin; “Buffalo Boy” de Minh Nguyen;  “My

Sassy girl” de Jae-youn Kwak, “Le mur”, de Simone Bitton  i

“20 fingers” de Mania Akbari (pendent de confirmació en el

moment de tancar aquesta edició) i “Depuis qu’Otar est parti”,

de Julie Bertucelli. Completen la programació les pel·lícules

“CSA: Confederate States of America” de Kevin Wilmott,

“Primer” de Shane Carruth, “El cielo gira” de Mercedes Álvarez,

“Struggle” de Ruth Madder.

Diumenge 13 està previst una sessió especial de projecció dels

curts de la comarca i també el lliurament de premis del concurs

de curtmetratges.

Més informació:  www.cultura.mataro/mostracinema05

U
Fotograma de la pel·lícula “Iluminados por el fuego”, de l’argentí Tristán Bauer
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Volem una ciutat més cívica

El Grup Socialista celebra
que el civisme sigui una prioritat

a portàvem l’experiència d’un Pla de Civisme, el mandat

passat, més centrat en la sensibilització, i en aquest

mandat s’ha desenvolupat l’Ordenança de Civisme”

comenta el regidor socialista Esteve Terradas, responsable del

Pla. Aquest nou reglament, així com l’aplicació d’altres normes

de neteja, contra el consum de drogues o el soroll, han permès

“més de 1700 denúncies sobre civisme, del gener a l’agost de

2005” vaig complementar fa pocs dies en la meva condició

de regidor de Seguretat i que, com a portaveu socialista, celebro

que aquesta línia sigui una de les prioritàries per l’any que ve.

Hem de recuperar alguns racons i millorar la nostra convivència,

amb educació, en primer lloc, però també amb sancions. El

PP no va aprovar l’Ordenança de Civisme perquè deia que era

massa intervencionista, però la realitat és que és un instrument

de pacificació i de garanties ciutadanes molt eficaç.

Per la seva banda, Francesc Melero, el regidor de Serveis

municipals, ha informat de l’increment “tant del pressupost

dedicat a la neteja dels carrers, el 2006, com de les sancions

contra els que embruten, el 2005, en dos anys les hem doblat”.

Oriol Batista, regidor de Salut, insisteix que “les sancions no

tenen voluntat recaptatòria, per això, fa temps que l’Ajuntament

disposa de mesures alternatives, com els cursos d’Educació

Viària o serveis a la comunitat per infractors de civisme i ara

incorporem també pels menors sancionats per consum de

drogues”.

La seguretat ciutadana i l’increment del civisme han estat dos

objectius de l’Ajuntament i que formaven part del Programa

Electoral amb què el PSC es presentà a les eleccions de 2003.

La important reducció de delictes i faltes en aquests darrers

anys ha anat acompanyada d’un increment de les detencions

i de la cooperació policial. Som lluny del buit policial que va

propiciar l’anterior Govern del PP, amb la reducció dràstica

d’efectius a Catalunya prèvia al desplegament dels Mossos

d’Esquadra.

Ramon Bassas i Segura

Portaveu del Grup Municipal Socialista.

J

mésmataró

Esteve Terradas i Yus

Conseller delegat

de Presidència

Francesc Melero

Conseller delegat de

Serveis i Manteniment

Oriol Batista

Conseller delegat de Benestar

Social i Nova Ciutadania
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Una ciutat possible

teixit industrial, en vies de desaparició. Parlo del tèxtil, sí,

però també de la metal·lúrgia. Mataró era un punt de

referència europeu en producció de maquinària tèxtil i de

cotxes. La JORSA era una important font de treball. Però

el govern municipal va preferir apostar per la plusvàlua

urbanística enlloc d’esforçar-se per oferir més terreny

industrial perquè IVECO pogués traslladar-hi les seves

naus. I perdérem l’empresa. Des de fa vuit anys, el govern

municipal anuncia el Tecnocampus, com a única esperança

per al desenvolupament econòmic de Mataró, encara que

a dia d’avui només es visualitza l’especulació urbanística.

Han fiat el present i el futur econòmic de Mataró, a un

sector fràgil i creador de poc valor afegit com és el de la

construcció. L’obstinació els fa acumular errors.

L’obstinació defineix la política urbanística, de mobilitat,

d’educació, de cultura, d’equipaments del govern municipal.

Obstinació fou la desqualificació fins a cotes ofensives de

les propostes que el Grup de CiU feu sobre el soterrament

i el desviament del tren de la façana marítima. Vint anys

després els mateixos que s’hi negaven surten defensant el

projecte. Per fi rectifiquen, però hem perdut els fons

econòmics per tirar-ho endavant! No és obstinació la negativa

de fer un Pla Estratègic per a Mataró, quan és palès que no

saben cap a on va? No és obstinació negar la necessitat de

disposar d’un Pla d’Equipaments Culturals, Esportius i

Cívics? I l’obsessió per discriminar les escoles concertades?

Què passaria si un matí no obrissin Santa Anna, Valldemia,

el Turó, els Salesians, el Cor de Maria,...?

El govern municipal viu en una realitat artificial cada vegada

més allunyada de les necessitats dels ciutadans i, vistos el

Programa d’Actuació i els Pressupostos municipals per

l’any 2006 que presenten, no pensen canviar. Malauradament

per a la ciutat, els representants de CiU només podem fer-

hi esmenes que normalment no tenen en compte. Més

oportunitats perdudes per a tots els mataronins.

’agradaria viure en una ciutat que fos acollidora

i moderna. Una ciutat en la que el respecte marqués

les normes de convivència. On les bicicletes no

siguin un perill a les zones de vianants; on els cotxes no

aparquin a les voreres; on les motos facin menys soroll.

Una ciutat neta sense excrements d’animals domèstics i

coloms; on la recollida de brossa no destorbi el descans

nocturn; on no es malmeti la propietat privada amb pintades

a les façanes. Una ciutat respectuosa amb l’entorn, el

patrimoni i la història. Que defensi la comunitat formada

per la gent que hi hem nascut i els que fa anys que hi viuen.

Una ciutat on tothom practiqui la igualtat de drets, però

també de deures. Una ciutat on es pugui treballar, estudiar,

viure i conviure.

Aquesta ciutat no és un somni, i malgrat les oportunitats

perdudes, podria ser una realitat si canvien la manera de

fer i les motivacions més íntimes dels seus governants.

Com? Sent la ciutadania l’objectiu prioritari de l’actuació

del govern municipal. Reorientant la política econòmica

de la ciutat, ja que la dèria per les noves tecnologies no ha

de ser un obstacle per potenciar els sectors agrícola i

industrial que ens són propis. Apostant per un model de

comerç urbà de proximitat als diferents barris, restaurant

els mercats municipals; i jugant fort amb el sector serveis,

especialment amb el gran actiu que és el port de Mataró,

una realitat gràcies a la visió de pioners com Pepito Beltran.

Enlloc de ser un dels motors econòmics de Mataró i capaç

d’oferir serveis relacionats amb el mar, ha esdevingut una

oportunitat perduda. Hem de buscar suport per al nostre

M

Joaquim Esperalba i Iglesias
President del Grup Municipal de CiU
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Nacionalisme vs. llibertat

poder tenir un model productiu que sigui competitiu i generi

treball per fer front a les deslocalitzacions- cada vegada s’allunya

més de la política oficial a Catalunya.

Ningú ja no es creu que els mateixos que varen pactar tirar

terra sobre el drama del Carmel i sobre l’escàndol del 3% ens

prometin ara que el nou Estatut servirà per fer-nos més feliços.

És incomprensible que amb els problemes que té la gent,  els

polítics d’aquest país dediquin mesos a discutir sobre el passat,

sobre els drets històrics o sobre si Catalunya és o no una nació.

El PPC no està disposat a deixar-se portar per la dinàmica

nacionalista, perversa al nostre entendre, segons la qual només

es possible fer més Catalunya si hi ha menys Espanya. No

és veritat. I així ens ho diu la història. Creiem en un projecte

comú del que Catalunya n’ha de ser peça essencial i capdavantera.

Però el cert és que ara tenim per davant un greu desafiament,

que pretén trencar la columna vertebral d’un Estat de les

Autonomies que garanteix la solidaritat i la igualtat bàsica dels

drets i deures de tots els ciutadans amb independència del

territori en el que vulguin viure.

Però si de veritat recomano als mataronins i mataronines que

llegeixin el projecte d’Estatut, es perquè se n’adonin del dolent

que seria per Catalunya que s’aprovés un text com aquest,

mes llarg que les Constitucions de Corea del Nord, Xina, Laos

o Cuba, països que com sabem controlen fins i tot la respiració

dels seus habitants. Un text que vol interferir en tots els aspectes

de la vida dels catalans, i en el que amb l’excusa del patriotisme

es redueix la llibertat individual. Aquesta barbaritat va en contra

del que ha estat tradicionalment Catalunya, una comunitat amb

empenta, treballadora, productiva, civilitzada i amant de la

llibertat.

No millorarem el país només reclamant més diners per despesa

pública,  ni llençant precioses energies en aixecar muralles

inútils amb la resta d’Espanya.

El nacionalisme, de nou, no és més que una solució impossible

a un problema inexistent.

spero que em disculpin els meus conciutadans si faig

una excepció no escrivint aquí sobre temes estrictament

mataronins, però tinc la ferma convicció que Catalunya,

i tota Espanya, estan en un moment important de la seva

història. El debat al voltant del projecte d’Estatut que ha aprovat

el Parlament de Catalunya és més profund del que sembla, i

és l’expressió d’una malaltia que al meu entendre pateix la

societat del meu país, al que tant estimo però al que tant em

costa entendre de vegades. Em revolta cada cop que els ideòlegs

nacional-progressistes ens volen convertir  en protagonistes

forçats d’experiments empobridors. I així és com he de qualificar

la visió nacionalista d’intentar imposar una idea d’identitat

col·lectiva que no comparteix una gran part de la societat

catalana. Una visió essencialista i populista, que pretén esborrar

de cop el que ha estat un marc constitucional i estatutari,

perfectible és clar, però que ha portat al país a nivells de

convivència i benestar sense precedents a la nostra història. I

el més insensat és que tot aquest procés s’ha posat en marxa

per  motius d’interès estrictament polític, de partit, i no de país.

Tots desitgem –el PPC el primer- millorar i ampliar l’autogovern

pensant en els interessos dels ciutadans. Sempre amb aquest

objectiu. Però no volem el canvi perquè sí, per redistribuir el

poder polític afeblint una instància de poder a favor d’una altra.

Aquest és un plantejament estrictament nacionalista. I nosaltres

volem fer plantejaments pensant en les persones, buscant canvis

que millorin la vida de la gent. I  el més trist és que portem

dos anys per elaborar un projecte d’Estatut mentre la realitat

social, la dels veritables problemes de la gent - que la joventut

pugui comprar un habitatge digne, la millora dels serveis públics,

E

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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El primer és la traducció numèrica de tot allò que es durà

a terme a Mataró durant el següent any, suposa per tant la

plasmació numèrica de l’acció de l’administració local, en

ells trobarem des de la bombeta que s’ha fos davant de casa

fins a l’acció social per ajudar a situacions desafavorides.

A més al voler-hi incidir cal tenir en compte que solen estar

condicionats per una despesa corrent, els sous o els

subministres, o per una despesa compromesa, per exemple

per planificar la construcció d’algun equipament. Alhora

que sol haver-hi una distància de temps considerable entre

les decisions i l’execució de les inversions a fer.

El segon és la resposta a una necessitat social de sentir-se

partíceps de les decisions i actuacions preses, ja fa uns anys

que els ciutadans i ciutadanes ens hem embarcat en

l’experimentació en tècniques que posin a peu de carrer

els mecanismes de presa de decisions. Però aquest procés

s’encalla en dos grans reptes de lenta superació, per una

banda la imprescindible modernització de les estructures

tècniques i polítiques que permetin obrir-se a la participació,

per altra banda la necessitat de fer participar a aquells que

no solen tenir espais per fer-ho, de poder sentir l’opinió

d’aquelles persones que actualment no participen ni en

associacions, ni en els espais que ofereix l’Ajuntament.

El procés participatiu dels pressupostos 2006
En els pressupostos del 2006 hem avançat cap a uns

pressupostos participatius en dos sentits; aquest procés

suposa una millora ostensible de la participació en la

definició dels pressupostos, fins aquest mandat no s’havia

pogut incidir en definir actuacions del programa d’actuació

municipal i per tant en la seva previsió pressupostaria. A

més a més aquest és  un camí sense retorn que porta uns

pressupostos participatius, la gent ha anat ocupant els espais

de participació i no entendrà que s’elabori un nou pressupost

sense l’acció als consells de participació temàtics i

territorials, o el poder incidir en el consell de ciutat o a

l’Audiència Pública.

roximitat i dia a dia
La participació en la vida pública ha de ser viscuda

des de la proximitat, des del dia a dia esdevenint

un tret del tarannà dels polítics. La nostra acció política

parteix de tenir unes conviccions ideològiques molt clares,

cercant el benestar col·lectiu, la millora de lo públic i la

construcció d’una societat més justa i sostenible i això

ens porta a estar receptius, a escoltar les persones que

se’ns acosten, a procurar entendre els seus interessos i

necessitats i incorporar en la nostra acció diària tot allò

que suposi una millora, és a dir cercant les situacions que

sumin per a tothom.

I aquesta forma d’entendre la participació és la que ens

mou en la nostra acció política, des del moment en que

varem fer el nostre programa electoral, que varem obrir

el procés a tots aquells que hi tinguessin alguna cosa a

dir, o amb l’impuls de consells de participació com el de

medi ambient, que ha estat capaç d’emetre opinions amb

pes sobre el pla urbanístic, o promovent i donant força a

les festes de barri, festes que parteixen d’un element bàsic

de la participació, el moviment associatiu.

Els pressupostos participatius
I és aquesta concepció el que ens va fer proposar i impulsar

un dels elements participatius més complexes, els

pressupostos participatius.  Aquesta complexitat radica

en els dos conceptes que unim, el pressupost és un element

tècnic complex, i la democràcia participativa que està en

procés d’expansió i d’experimentació.

Dialogar, compartir i incorporar
a l’acció política

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

P
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a tramitació del pressupost i el Programa d’Actuació

Municipal del 2006 es va iniciar el passat mes de juny,

data en la qual el govern va presentar un document de

prioritats al Consell de ciutat. Creiem que ens hem dotat d’un

bon element de participació i consulta que ens ajuda a debatre

i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. De les

deu prioritats que apareixen en el document del Programa

d’Actuació Municipal presentat posteriorment en audiència

pública el 10 d’octubre, el Grup Municipal d’ERC vol fer

referència en concret a: l’habitatge, neteja-manteniment i la

ràdio municipal.

Per tal de facilitar l’accés a l’habitatge, ERC destaca, com a

accions per al proper anys, el desplegament de l’Oficina

d’Habitatge amb nous serveis com la tramitació de les cèdules

d’habitabilitat, i la gestió del registre únic de sol·licitants

d’habitatge protegit. En el mateix sentit, cal fer esment de l’inici

de la construcció de 189 habitatges de protecció pública durant

el 2006. Entenem que aquestes novetats, sumades als serveis

que ja ofereix PROHABITATGE fan que l’empresa municipal

continuï en fase de creixement per donar un millor servei als

ciutadans i ciutadanes a l’hora d’accedir a l’habitatge.

El nostre Grup Municipal ha posat l’èmfasi en la necessitat de

millorar el servei de neteja de la ciutat, i ha defensat que el nou

contracte inclogui l’extensió de la recollida de la fracció

orgànica de residus municipals a tota la ciutat. També vol

fomentar la separació selectiva dels diferents residus en origen

i el reciclatge. Entenem que són elements que ens ajudaran a

avançar cap a un model de ciutat més sostenible.

L

Maria Rosa Cuscó
Regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya

PAM i Pressupost 2006.
Les nostres aportacions

ERC ha apostat per la creació de nous espais de comunicació

amb els ciutadans, prioritzant en aquest cas el projecte de ràdio

municipal. D’aquesta manera Mataró podrà omplir l’actual forat

radiofònic, i la capital del Maresme disposarà per fi, d’una ràdio

municipal pública i per tant, oberta a tots els ciutadans.

Per altra banda voldríem destacar diferents accions recollides en

el Programa d’Actuació Municipal per l’any 2006, que també

formen part dels nostres objectius bàsics:

En aquest sentit és important destacar la celebració d’un

Congrés-Jornada d’Entitats, instrument que donarà suport a

les associacions de la ciutat. En l’àmbit de l’igualtat

d’oportunitats hem insistit en la necessitat de creació d’un

Centre d’atenció i promoció de la Dona que agrupi el conjunt

d’associacions mataronines d’aquest àmbit.

La política lingüística ha estat des del primer dia una proposta

clara del Grup Municipal d’ERC, i en aquest sentit seguirem

prioritzant l’increment tant de la qualitat com de l’ús social

del català, facilitant-ne el seu aprenentatge i difonent la cultura

catalana fent especial esment a la nova ciutadania

Finalment, seguirem participant activament en les polítiques

de promoció econòmica i de la ciutat. En el Programa

d’Actuació Municipal 2006 hem introduït la proposta de

redacció i aprovació del projecte de reforma tant del mercat

de la Plaça Gran, com també de la Plaça de Cuba. I subscrivim

les propostes d’oficina d’atenció al visitant com també la nova

oferta turística relacionada amb el front marítim.

El pressupost del 2006, que s’ha caracteritzat per la visualitat i

la transparència que ens ha aportat el procés de participació

ciutadana i el Consell de ciutat, és un pressupost amb un fort

increment en el capítol d’inversions que ens servirà per a

donar un salt important en la millora de la ciutat. Però volem

destacar que també recull un reforç en aquells aspectes

necessaris pel bon funcionament del municipi, com la neteja,

el manteniment, la seguretat o els serveis a les persones,

serveis municipals que afecten a la qualitat de vida dels

mataronins de forma quotidiana.
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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




