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n les properes setmanes veurem per la ciutat el nou

logotip de la neteja: la ‘mataróneta’. Sobre un fons

de color taronja i blau, una “m” brillant s’emmiralla

en el mar. Significa l’esforç col·lectiu que farem entre tots

per tenir una ciutat més neta. Un Mataró més amable.

Aconseguir una ciutat neta ha de ser un objectiu que ens

impliqui a tots: a l’Ajuntament, que és el responsable de la

neteja de la ciutat, i als ciutadans i ciutadanes, que hem de

procurar embrutar el menys possible.

L’Ajuntament acaba de resoldre la concessió de la neteja per

un termini de vuit anys amb un import econòmic de 7.300.093

euros anuals. És, sens dubte, el major esforç fet mai per la

neteja de la ciutat. S’incorporen més recursos materials i

humans, s’estén la recollida de la fracció orgànica de la brossa

domèstica a tota la ciutat, es netegen un mínim de sis dies a

la setmana tots els carrers, es canvien els contenidors de la

brossa, es posa en funcionament un nou sistema de recollida

de trastos i andròmines, es crea un servei especial de neteja

de pintades i s’incrementa el baldeig de carrers amb aigua no

potable.

Mantenir neta la ciutat ens costa una quantitat molt considerable

de diners. Diners de tots que, en definitiva, surten dels impostos

que paguem. És per això que l’objectiu ha de ser doble:

utilitzar bé els recursos econòmics que es destinen a la neteja

i conscienciar tothom de la importància de no embrutar.

Es tracta de fer realitat la dita catalana que diu que no és més

net qui neteja més sinó qui embruta menys!

La ciutat neta,
cosa de tots i totes

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

EDITORIAL

E
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NOTÍCIES

L’empresa que gestiona els cementiris municipals
ofereix nous serveis i en millora d’altres

L‘Ajuntament ha adjudicat la gestió dels cementiris de la

ciutat (el Cementiri dels Caputxins i el del Torrent de Les

Valls) a una empresa, amb la voluntat d’assolir més qualitat

i donar una millor atenció als ciutadans, donat que són els

equipaments que més visitants reben al llarg de l’any. Així,

s’incorporaran nous serveis i se’n milloraran d’altres. En

aquest sentit, està previst que en el Cementiri de Les Valls

s’hi construeixi un edifici amb forns d’incineració, espais per

a l’acompanyament dels familiars i una oficina on el ciutadà

s’hi podrà adreçar per contractar els serveis funeraris que

necessiti. El Cementiri dels Caputxins també tindrà una oficina

d’atenció personalitzada. Aquestes oficines permetran

centralitzar la gestió de tots els serveis funeraris disponibles

a la ciutat com la incineració de les restes, nous tipus de

sepultures, floristeria o marbres. Una altra possibilitat que

s’oferirà, a partir de 2007, és la de poder fer enterraments en

dies festius. A més, el registre i la gestió s’informatitzaran

per possibilitar un control més exhaustiu dels nínxols i de les

sepultures i per agilitar els processos. Les empreses

adjudicatàries són Gestió Integral de Cementiris de Nomber

SL, Cabré Junqueras SA i Cons-te Concesiones Administrativas

SL que s’han de constituir en una sola abans de la fi d’aquest

any. El contracte s’ha establert en base a una concessió

administrativa amb una durada màxima de 45 anys.

L’illa de Can Cruzate inclourà al voltant de 18
habitatges i un nou espai d’equipament públic

L’illa de Can Cruzate, un espai de 975 m2 ubicat entre la plaça

de l’Ajuntament, la plaça Gran i el carrer d’en Palau, comptarà

amb uns 1.300 m2 destinats a habitatges, uns 350 m2 a locals

comercials en plantes baixes i 1.500 m2 a equipament públic.

Així es desprèn de la proposta presentada sota el lema “Tall”,

els responsables de la qual s’encarregaran de redactar el

projecte bàsic de construcció del conjunt arquitectònic. “Tall”

era una de les propostes finalistes del concurs convocat per

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), i que ha

estat millorada per l’equip responsable, resolent la integració,

tant arquitectònica com urbanística, de l’edificació existent amb

la nova i afegint nous centres d’interès. PUMSA i l’Ajuntament

s’han encarregat durant els últims anys d’adquirir els diferents

immobles de l’illa, amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana

d’aquesta àrea del centre històric de la ciutat. L’equipament

tindrà 2 façanes, una donarà a la plaça de l’Ajuntament i l’altra

al nou pati exterior de l’illa.

1. Al Cementiri de Les Valls és on s’instal·larà el servei d’incineració.

2. Projecte de Can Cruzate, vist des de la plaça de l’Ajuntament.
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1. La programació d’enguany a Ca l’Arenas és un homenatge a Jordi Arenas,
un especialista del retrat.

2. La reurbanització de la ronda de Rafael Estrany compta amb una zona específica
de prioritat de circulació per als vianants.

3. Un programa informàtic al centre de control regula el funcionament dels semàfors.

El retrat centra les exposicions de Ca l'Arenas
durant la temporada 2006-2007

Ca l’Arenas, el Centre d’Art del Museu de Mataró situat al carrer

d’Argentona, 64, ha presentat la seva programació d’exposicions

per a la temporada 2006-2007 sota el títol genèric de “Senyors

i senyores”, un enunciat que recorda les galetes dures i dolces

amb silueta de persones típiques del Diumenge de Rams mataroní.

El programa proposa una aproximació al món del retrat, a través

de la manera més precisa o més indeterminada com els artistes

entenen la representació i descripció de persones, des d’estils i

tècniques diverses, en diferents moments històrics i fins al dia

d’avui. Amb aquest tema, la programació d’enguany ret homenatge

a Jordi Arenas, un artista que es va distingir per la pràctica d’aquest

gènere. A la primera planta de Ca l’Arenas es pot contemplar

durant tota la temporada la col·lecció de retrats del Museu de

Mataró, mentre que a les sales de la planta baixa desfilaran

diferents exposicions temporals.

Més informació a: www.cultura.mataro.cat/museu/calarenas

Els treballs d'urbanització de la ronda
de Rafael Estrany ja estan enllestits

Les obres permeten que els veïns d’aquesta zona de Rocafonda

puguin accedir d’una manera més ràpida i segura als equipaments

i a la zona verda situats a l’espai delimitat entre el vial i la Riera de

Sant Simó. Aquests treballs es van iniciar el passat mes d’octubre i

han comptat amb un pressupost d’1.398.846,04 euros. La

urbanització d’aquesta ronda forma part d’un projecte més ampli

que s’està executant per fases i que inclou, entre altres actuacions,

la construcció d’un aparcament en superfície, un aparcament soterrat

i, a la seva coberta, la construcció d’una plaça pública. Aquestes

actuacions formen part del Pla Integral de Rocafonda-El Palau i

compten amb el suport del Fons Social Europeu de la Unió Europea.

L’Ajuntament instal·la semàfors a la cruïlla dels
carrers del Berguedà i de Sant Josep de Calassanç

El trànsit del carrer del Berguedà amb el carrer de Sant Josep de

Calassanç està regulat per semàfors. L’objectiu d’aquesta mesura

és millorar les condicions de mobilitat en aquest punt de la ciutat,

situat a La Llàntia, tant pel que fa al trànsit dels vehicles com al

pas dels vianants. A la cruïlla hi ha 8 columnes semafòriques que

compten amb un dispositiu acústic per a invidents. Aquest equip

ha quedat centralitzat a través de fibra òptica en el centre de

control de trànsit, situat a l’edifici de Via Pública de la plaça de

Granollers. El pressupost del projecte és de 71.828,12 euros i

l’ha portat a terme l’empresa ACISA.

©
 A

JU
N

TA
M

E
N

T 
D

E
 M

AT
A

R
Ó

 3

 2

©
 A

JU
N

TA
M

E
N

T 
D

E
 M

AT
A

R
Ó

 1

©
 T

O
N

I 
C

A
N

A
L



mésmataró

7

NOTÍCIES

La urbanització del parc passeig de Marina
dotarà a Mataró d'una nova gran àrea verda

El passat mes de juliol van començar els treballs d’urbanització del

parc passeig de Marina a l’alçada del sector d’El Rengle. Les obres,

promogudes per l’empresa municipal Promocions Urbanístiques

de Mataró, SA (PUMSA), tenen un pressupost proper als 3,5

milions d’euros, finançats pels diferents propietaris del sector. El

projecte preveu la construcció d’un sistema de jardins ubicats dins

del parc, amb vistes al mar, situats entre la línia del ferrocarril i el

passeig de Marina, que donaran lloc a espais interns diferents. Així,

es pretén trencar amb la forma rectangular i unidireccional del parc

mitjançant la creació d’espais circulars que permetran passejar al

seu voltant i crearan una sèrie de recorreguts sinuosos. Als jardins

s’hi instal·larà una escultura de l’artista mataroní Llucià González,

“Ondulacions”, que simbolitza el nou creixement de la ciutat. La

superfície que s’urbanitzarà serà de 37.500 m2 (50 m d’ample i 750

m de llarg), una àrea molt similar a la que ocupa la totalitat del Parc

Central.

La Biblioteca Pompeu Fabra ofereix un servei
de consulta de premsa de 60 països diferents

Els diaris més importants d’arreu del món, com el New York Times,

el Pravda, Le Monde, The Guardian, l’Al Hayat o el Shangai Daily,

es poden consultar diàriament a la Biblioteca Pública Pompeu

Fabra, gràcies a un servei anomenat “Diaris del món”. Aquesta

iniciativa del Servei de Biblioteques de la Diputació permet a la

biblioteca accedir cada matí des d’un ordinador a 180 diaris del dia

(en la seva versió original en paper, no la digital) de 60 països

diferents en els seus respectius idiomes. El centre imprimeix els

diaris més llegits pels usuaris i en aquest format poden ser

consultats. A través de via satèl·lit, els diaris arriben abans a la

biblioteca que als quioscos del seu país d’origen.

El número d'accidents de trànsit a Mataró
ha baixat un 18% ens els últims cinc anys

La reducció dels accidents és una de les dades més significatives que

es desprèn del balanç de 5 anys de la posada en funcionament del

Pacte per a la Mobilitat de Mataró. El nombre d’accidents per cada

1.000 vehicles ha passat de 7,81 l’any 2003 a 5,98 l’any 2005; i el

nombre de víctimes per cada 1.000 habitants s’ha reduït de 5,54 l’any

2003 a 4,33 l’any 2005. Per aconseguir aquest resultats, durant els

últims cinc anys l’Ajuntament ha dut a terme cursos d’educació

viària, ha senyalitzat prop de 10.000 m2 de passos de vianants i ha

instal·lat 103 bandes reductores de velocitat prèvies a passos de

vianants per reforçar la seva preferència, d’entre altres actuacions.

1. Imatge virtual del parc passeig de Marina, al sector d’El Rengle.

2. Els diaris internacionals s’imprimeixen en paper, en un tamany molt similar  
a l’original.

3. La instal·lació de bandes de ralentització de velocitat als carrers ha ajudat
a reduir el nombre d’accidents a la ciutat.
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L’emissió regular de Mataró Ràdio
es pot escoltar al 89.3 de la FM
a partir de l’11 de setembre

L’11 de setembre és el dia que Mataró Ràdio,
la ràdio municipal, inicia la seva emissió
regular. Així, des del 89.3 FM es podrà sentir
la programació que en el moment de tancar
aquesta edició encara no havia consensuat el
Consel l  d’Administració de Mataró
Audiovisual. Pel que fa a les adjudicacions
dels espais, els informatius de l’emissora s’han
atorgat a l’empresa Compagina SL per un
import de 120.000 €/any. Els elaboraran 4
periodistes que faran butlletins horaris de 7 a
22 h, dos informatius diaris de mitja hora de
dilluns a divendres i un de diari durant els caps
de setmana i durant els 12 mesos de l’any. Els
programes esportius s’han adjudicat a
Televisió de Mataró per un import de 25.000
€/any. Els esports aniran a càrrec de 6
persones que faran un programa els divendres
i  els dil luns al  vespre a més de les
retransmissions dels esdeveniments esportius
del cap de setmana i també els que es facin
fora del calendari habitual. El concurs per
atorgar el magazín ha quedat desert i el Consell
d’Administració de Mataró Audiovisual ha
decidit estudiar noves propostes. Quant al
servei de captació de la publicitat, s’ha arribat
a un acord amb l’empresa mataronina
Publicitat Fermalli. Amb la voluntat de fer una
ràdio municipal participativa, la direcció de
l’emissora va fer una crida per comptar amb
la col·laboració d’entitats i de ciutadans, en
resposta ha rebut més de 100 propostes de
programes. Els estudis de Mataró Ràdio estan

situats al Centre Cívic de Pla d’en Boet ( carrer
de Juan Sebastián Elcano, 6).
Mataró Ràdio va fer la seva primera emissió
en proves el passat 25 de juliol, amb un
programa especial amb motiu de la Crida de
Les Santes. El programa es va fer en directe
des de l’Ajuntament de les 18 a les 19.30 h.

El Teatre Monumental tanca
per obres fins al novembre

Durant tres mesos el Teatre Monumental
estarà tancat per obres. A principis d’agost es
van iniciar diferents actuacions que
s’allargaran fins a finals d’octubre. Les
actuacions consisteixen en la instal·lació de
noves butaques, el canvi de teló, la substitució
del paviment i dels llums i la reforma de la
instal·lació elèctrica de tot el teatre. Les obres
s’han adjudicat a diferents empreses per un
import total de 486.766,45 €. Una part
d’aquest pressupost (344.116,82 €) es finança
a través d’una subvenció atorgada pel
Departament de Cultura de la Generalitat.
Així, es col·loquen 544 butaques noves a
platea i 228 a l’amfiteatre. A platea a més hi
haurà 4 espais lliures per poder-hi situar
cadires de rodes. Les butaques són de fusta de
faig i la tela és de material ignífug i entre la
tapisseria i l’escuma s’hi incorporarà una
cortina antifoc per evitar que el foc penetri fins
a l’escuma, retardant d’aquesta manera
l’emissió de gasos tòxics i les flames. El teló
actual de xapa de ferro amb una capa d’amiant
es canvia per un de nou tallafocs perquè en cas
d’ incendi  faci  d’aï l lament  tèrmic i
d’estanqueïtat al fum entre la caixa de

l’escenari i la platea del teatre. S’han aprofitat
aquestes obres per ampliar la boca de
l’escenari i facilitar la cabuda dels decorats.
Actualment l’amplada de la boca és de 9,57
m i en passarà a tenir 10,10 m. Pel que fa al
paviment, se substituirà el de la platea i el de
l’amfiteatre per un de PVC homogeni i es
col·locaran llums pilot encastats al terra de
senyalització a costat i costat dels passadissos.
A l’amfiteatre a més es posaran llums a cada
un dels graons. Quant a la instal·lació
elèctrica, aquesta es renovarà en tot
l’equipament i s’adaptarà al vigent reglament
electrònic de baixa tensió.  A l’interior del
teatre s’hi col·locarà un centre de mesura on
hi haurà un transformador.

14 antenes de telefonia mòbil
sense llicència s’han de desconnectar

L’Ajuntament ha obert 5 expedients
sancionadors i ha emès 14 ordres de
desconnexió a dues operadores de telefonia
mòbil per la instal·lació o ampliació al sistema
UMTS (plataforma de prestacions mòbils)
d’estacions de radiocomunicació sense tenir la
llicència corresponent. Des d’abril de 2005
fins a l’abril de 2007 l’Ajuntament ha suspès
l’atorgament de llicències per tal de garantir
el correcte desenvolupament del Pla especial
u rban ís t i c   pe r  a  l ’o rdenac ió  de l s
emplaçaments de les instal·lacions de
radiocomunicació a Mataró. Els expedients
sancionadors equivalen a una sanció
econòmica i les ordres de desconnexió
obliguen a les operadores a desinstal·lar els
sistemes que no tenen llicència.
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Grup PUMSA i Aigües de Mataró fan
públics els resultats de la seva gestió

es empreses municipals Grup PUMSA (PUMSA,

Prohabitatge i Gintra) i Aigües de Mataró (AMSA)

s'encarreguen, prèvia aprovació del Ple de l'Ajuntament, de

la gestió d'algunes de les àrees més importants de la ciutat. Per una

banda, PUMSA s'ocupa de la gestió urbanística de la ciutat, promou

la construcció d'habitatges de protecció oficial i possibilita el trasllat

d'activitats industrials i terciàries. Prohabitatge és una empresa amb

clara vocació de servei que proporciona habitatges de nova

construcció, en règim de lloguer o de venda, a aquells segments de

la població amb dificultat per accedir-hi, gestiona i manté el parc

d'habitatges de l'Ajuntament i impulsa la rehabilitació total o parcial

d'edifics d'habitatges, d'entre altres activitats. Gintra té la finalitat de

millorar la mobilitat a la ciutat i entre les seves responsabilitats hi

Les empreses municipals Grup PUMSA -que inclou PUMSA, Prohabitatge i
GINTRA- i Aigües de Mataró S.A. es regeixen per un model de gestió
transparent. Els seus pressupostos, actuacions i resultats passen pels plens
municipals, que estan oberts a tots els ciutadans de Mataró.

ha la de crear noves places d'aparcament. Per altra banda, Aigües

de Mataró gestiona tres serveis diferenciats: l'abastament d'aigua,

el clavegueram i el laboratori municipal.

Aquestes empreses, per la seva titularitat pública, es regeixen

mitjançant un sistema de gestió transparent: les seves actuacions,

els seus pressupostos i els seus resultats econòmics s'han d'aprovar

al Ple Municipal, en sessions obertes a tots els ciutadans.

Grup PUMSA

L'any 2005, PUMSA va aconseguir uns resultats positius de 5,4

milions d'euros, una xifra superior a d'altres anys gràcies, al traspàs

L
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del solar emplaçat en el sector Iveco/Renfe a la societat mixta

Porta Laietana de cara a la seva urbanització. D’aquesta

quantitat, s'han aportat prop de 3 milions d'euros a

l'Ajuntament, que al seu temps els reinverteix en

equipaments públics. PUMSA destina la resta a la promoció

de nous habitatges protegits, aparcaments i a l'increment del

patrimoni municipal del sòl. Els resultats positius de PUMSA

serveixen, a més, per compensar el dèficit de les dues

societats filials, Prohabitatge i GINTRA. És una

circumstància lògica, tota vegada que Prohabitatge ofereix

serveis majoritàriament gratuïts per a la millora de la política

d'habitatge a la ciutat, i que GINTRA està invertint de

manera continuada en la construcció de diferents

aparcaments arreu de la ciutat.

Així, Prohabitatge va tancar l'exercici del 2005 amb un resultat

negatiu de 88.000 €, en un any en el que es va incorporar

l'Oficina Local de l'Habitatge i va augmentar els serveis a la

ciutadania. Durant el 2005 es van atendre més de 5.600 visites

i 3.800 consultes telefòniques. Gintra va presentar un dèficit,

previst al pressupost, de 461.000 euros, però el seu patrimoni

supera ja els vuit milions d'euros en aparcaments, fruit de les

inversions realitzades en els tres anys d'existència.

Durant aquest any 2006, el grup PUMSA continua la seva política

d'inversions, té previst iniciar més de 170 habitatges protegits, 750

places d'aparcament i nous edificis terciaris i d'equipaments, amb

l'objectiu final de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Aigües de Mataró

L'any 2005, AMSA va aconseguir un resultat net d'1.894.000 €.

Prop de la meitat d'aquesta xifra -903.000 €- es va assolir gràcies a

la venda de l'immoble que l'empresa municipal tenia al carrer de

Santa Marta. Aquests resultats positius ajudaran a finançar, en part,

el Pla Director del Clavegueram que s'està executant durant

el 2006 i que té un pressupost de 3,8 milions d'euros.

En la presentació i aprovació dels resultats del 2005, va destacar

l'augment dels recursos econòmics destinats a les inversions. Així,

la xifra va passar d'1.408.000 € el 2004 a 1.945.000 € l'any 2005.

Més de la meitat d'aquesta xifra es va invertir en la renovació o

ampliació de col.lectors i xarxa de clavegueram. Com a obres més

destacades cal assenyalar l'inici de les obres del Desviament i

l'actuació d'urgència que es va efectuar al col·lector de la baixada

de Santa Anna.

L'esforç fet pels ciutadans durant la sequera del 2005 va propiciar

que, pel que fa a l'abastament d'aigua, la mitjana anual de facturació

domèstica es mantingués malgrat l'increment de tarifes. Pel que fa

al laboratori municipal, l'any passat va analitzar prop de 31.000

mostres d'aigua.
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PUMSA

Societat municipal

Urbanitza els polígons i les zones 
residencials, construeix habitatges,  
aparcaments  i equipaments públics 
per encàrrec de l’Ajuntament.

PROHABITATGE

Societat municipal participada
íntegrament per PUMSA

Gestiona el parc d’habitatges
públics, ajuda a la rehabilitació
d’habitatges, instal·la ascensors,
promou les borses de lloguer
reallotja famílies afectades 
per sectors en desenvolupament.

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA; va ser constituïda per l’Ajuntament de Mataró l’any 1989 amb l’objectiu principal
de resituar a les indústries del nucli urbà als polígons industrials dotats amb més i millors serveis. A partir de 2002 es constitueixen
les societats: Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA i Gestió Integral de Trànsit, SL.

GINTRA

Societat municipal participada
per PUMSA i per l’Ajuntament

Promociona i gestiona els
aparcaments públics, les zones
blaves i la grua.

Aigües de Mataró, SA es una societat privada municipal amb l’objectiu des de 1922 de satisfer l’abastament d’aigua potable,
de la ciutat. Des de 1993 AMSA és titular del Laboratori Municipal. L’any 2000 l’Ajuntament li traspassa el servei  de clavegueram,
que recull i evacua les aigües residuals. El 2001 es crea la societat MESSA, amb el compromís de generar energies sostenibles.

GRUP PUMSA

AMSA

MATARÓ ENERGIA
SOSTENIBLE (MESSA)

Societat participada per AMSA,
ICAEN i IDAE. Obté rendiment
energètic generant
energies sostenibles, com per
exemple l’energia fotovoltaica
i el projecte “Tub Verd.”

CLAVEGUERAM

Gestiona i manté el sistema
de clavegueram de la
ciutat. Canalitza les rieres.

LABORATORI

Dóna servei de recollida de
mostra i d’anàlisi d’aigües de
consum, residuals, lúdiques,
sorres, contaminats
atmosfèrics, aliments, etc. per
a les administracions
públiques, per a empreses i
per a particulars.

AIGUA POTABLE I FONTS

Gestió del sistema
d’abastament d’aigua potable
de la ciutat.

Manteniment i neteja de totes
les fonts ornamentals de la
ciutat.
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L’Ajuntament ha concedit per 45 anys la gestió dels cementiris a un grup de tres empreses
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CRÒNICA DEL PLE

Toló, de Floridablanca i el Camí Ral, al barri de L’Havana. El

projecte contempla la construcció de 3 edificis d’habitatges, un

d’ells de protecció pública, una plaça i un aparcament subterrani

amb capacitat per a 48 vehicles. En total 90 pisos a la zona de

l’antiga fàbrica de Martorell, Batlle i Cia. L’operació, tal com va

explicar el regidor d’Urbanisme Arcadi Vilert, significa la

regeneració d’un espai que té els usos amortitzats. CiU, però, no

veu amb bons ulls la segregació dels pisos protegits dels de preu

de mercat. Així ho va dir el regidor convergent Antoni Valls.

Malgrat tot, la federació nacionalista hi va votar a favor, mentre

que el PP es va abstenir. El popular David Rovira va argumentar

que el projecte s’aparta del que marca el Pla Local d’Habitatge.

Nous indrets que necessiten nom
Una possibilitat per fer història menuda des de les parets, en una

societat cada vegada més desmemoriada. És la tasca que fa la

l TecnoCampusMataró serà la peça clau de la transformació

de Mataró. El consistori s’afanya per omplir-lo de

contingut. L’emblemàtic edifici d’Oriol Bohigas, que es

construirà a El Rengle, acollirà un centre pioner per impulsar

l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la salut. La

Fundació Centre TIC i Salut albergarà tota la documentació sobre

aquest tema. L’objectiu és que el servei, que inicialment s’instal·larà

a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), suposi

un impuls per a la investigació. Es preveu que en tres anys

treballin a la Fundació, que presidirà Joan Cornet, 14 persones.

La ciutat canvia i creix, transforma la seva economia i muda la

pell d’antics edificis industrials ja en desús per convertir-los en

zones residencials (Mataró ja té 118.891 habitants -a 1 de gener

de 2006). El consistori va donar llum verda al projecte per

transformar l’illa delimitada pels carrers de Cristòfor Colom, de
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La Fundació Centre TIC i Salut
s’instal·la a Mataró

Un centre pioner per impulsar l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la salut tindrà la seva seu al TecnoCampusMataró
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Comissió Assessora del Nomenclàtor, que aquesta vegada ha fet

arribar al Ple dos noms propis d’antics líders veïnals. Dues places

de la ciutat portaran el nom de José López Miravete i Isidro Tello.

Serà a La Llàntia i al Pla d’en Boet.

Marta Mata també donarà el nom, en aquest cas, a una escola

de la ciutat. El consistori mataroní ha aprovat homenatjar

aquesta mestra de mestres atorgant el seu nom a un dels nous

centres educatius que es construiran a Mataró. El regidor

d’Educació, Josep Comas, va glossar la figura de Marta Mata

a qui va definir com a treballadora infatigable fins al darrer

del seus dies. Defensora de l’escola pública, laica i de qualitat

i un dels pilars del redreçament del país. Tots aquests arguments,

però, no van ser suficients per sumar els vots del PP, que va

dir que els principis que propugnava Mata han fet recular el

model educatiu que ells defensen que, asseguren, es basa en

la llibertat d’elecció de les famílies.

Més traumàtica i dolorosa ha estat la mort de les 42 víctimes

de l’accident de metro de València. El plenari les va voler

homenatjar amb un minut de silenci que els regidors van fer

dempeus per expressar el dol pels damnificats de la tragèdia

i per les seves famílies.

Anna Palà i Campeny

15

Acords de la sessió plenària
del 6 de juliol de 2006

Francesc Teixidó, nou regidor d’ERC

Amb un ‘Sí, ho prometo’, el nou regidor d’ERC a l’Ajuntament

de Mataró, Francesc Teixidó, prenia possessió del càrrec en

substitució de Genís Bargalló, que va renunciar fa un mes

per motius professionals. Teixidó serà el president de

Prohabitatge i portaveu del grup municipal. La incorporació

de Teixidó  suposa la quarta modificació del Govern Tripartit

de la ciutat.

Nou Poliesportiu al barri de La Llàntia

Al carrer d’Euskadi es construirà un poliesportiu que disposarà

de pistes per practicar handbol, bàsquet i futbol sala. Tindrà

una superfície de 7.752 m2  i s’edificarà al punt d’unió entre

els barris de La Llàntia, de Cerdanyola i la Via Europa. Les

obres tenen un pressupost  de prop de 4 milions d’euros  i

un termini d’execució de 18 mesos.

Estatuts del nou Govern
Territorial de Salut

La descentralització del model sanitari ha fet un pas endavant.

Per unanimitat es van aprovar els estatuts del futur Govern

Territorial de Salut que integren els 13 municipis del Maresme

central, des de Premià fins a Caldes d’Estrac. Des d’aquest

organisme es decidiran les prioritats sanitaris i el destí dels

recursos que transferirà la Generalitat i que aniran en funció

del nombre d’habitants.

Conveni amb l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària

L’Ajuntament signa acords amb l’Agència Tributària i la

Tresoreria de la Seguretat Social per intercanviar informació

i evitar desplaçaments al ciutadà.

2 milions d’euros per al
funcionament del Mataró-Bus

S’aprova la liquidació del transport urbà col.lectiu de viatgers

del 2005. La liquidació ascendeix a 1.919.518 d’euros.
El nou regidor, Francesc Teixidó
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Els carrers es netegen 6 dies a la setmana i 7 dies els eixos comercials

S’han incorporat més operaris per netejar els carrers de manera manual

La brigada de neteja dels grafits porta un equip d’alta pressió que funciona amb diferents elements

En molts indrets de la ciutat els contenidors de reciclatge estan soterrats

Es reforça la neteja dels vials amb aigua a pressió
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La nova gestió de la brossa incorpora
nous serveis i més personal

enir la ciutat neta. Aquest és l’objectiu que vol aconseguir

l’Ajuntament amb la signatura del nou contracte per a

la gestió de la recollida d’escombraries i neteja viària.

Així, a través d’un concurs públic i la posterior aprovació

de l’adjudicació per part del Ple de juny, s’ha atorgat durant

8 anys a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas

(FCC), S.A. la concessió administrativa per a la recollida de

les fraccions resta, matèria orgànica i voluminosos, de la

neteja viària i de la neteja de les platges. El contracte va entrar

en vigor l’1 de juliol.

El contracte s’ha adjudicat per un import de 7.300.093,72 €

anuals, xifra que representa la despesa més important en un sol

contracte que adjudica l’Ajuntament: 58.400.749,76 € en 8 anys.

El nou contracte de la recollida de la brossa i neteja viària estableix
que abans de 2007 es desplegarà a tota la ciutat la recollida de la
fracció orgànica. S’amplia el servei de retirada dels voluminosos i
s’eliminaran els grafits dels espais públics.

Aquesta premissa de mantenir la ciutat neta és la que ha

impulsat l’increment en un 28,23% del pressupost anual, cosa

que fa possible que hi hagi més serveis, més operaris i més

maquinària. Tot plegat s’anirà incorporant progressivament

fins a finals d’any.

Nous serveis incorporats

Els vianants i els cotxes van deixant la seva empremta en el pas

diari pels carrers de la ciutat. Aconseguir que l’entorn sigui agradable

i còmode per a tots és sinònim de qualitat de vida. Per això la nova

concessió estableix que es netegin els carrers 6 dies a la setmana, 7

dies els eixos comercials i s’han incorporat com a nous serveis el

fregat de les zones de vianants i la neteja viària amb aigua.
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La nova imatge “mataróneta” s’aplicarà a la retolació dels vehicles i als uniformes dels operaris
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previament el dia i dipositar els voluminosos al portal del seu

domicili que seran recollits en un termini màxim de 48 hores.

D’aquesta manera, es pretén reconduir a les deixalleries el

40% dels voluminosos generats pel municipi. El servei el

realitzaran 5 operaris que treballaran amb dos camions.

Està previst que la recollida concertada s’iniciarà en una part

de la ciutat a partir del mes d’octubre i que estigui totalment

desplegada a la ciutat el mes de desembre.

Increment d’operaris i de maquinària

La posada en marxa de més serveis i l’ampliació d’altres ha

fet necessari incrementar el número d’operaris, així s’ha passat

de 105 a 135 treballadors, 30 més que en l’anterior contracte.

Pel que fa a la maquinària, s’incorporaran progressivament a

les ja actuals: 4 màquines de neteja, 4 camions de caixa oberta,

3 camions cuba, 2 camions grua robotitzada, 1 rentacontenidors

i 3 camions de càrrega posterior.

“mataróneta”

Els colors taronja i blau, un logotip que conté una “m” brillant

i emmirallada en el mar i la feminització de la marca existent

“matarónet” que es transforma en “mataróneta” seran la nova

imatge del servei de la recollida de la brossa.

Aquesta imatge s’anirà aplicant progressivament a la retolació

de les estructures i serveis, als uniformes dels operaris, als

vehicles i a altres elements de difusió.

El nou contracte amb l’empresa FCC estableix com a novetat

que un 3% dels pressupost anual es destinarà a campanyes

d’educació ambiental, per conscienciar als ciutadans que

Mataró estigui neta és feina de tots.

Però no només s’incideix en la neteja viària sinó que també

es posa especial èmfasi en l’eliminació de grafits dels espais

públics. Per a aquest servei concret la brigada de neteja disposa

d’un furgó de neteges especials que porta un equip d’alta

pressió que funciona amb aigua calenta, dissolvents, detergents

o sorra.

La fracció orgànica en nous contenidors

Després que de manera experimental s’ha estat fent la recollida

de la fracció orgànica dels residus domiciliaris a Peramàs,

Vista Alegre i al Camí de la Serra, aquesta opció s’amplia a

tota la ciutat.

Així, el servei s’implantarà a mitjan d’octubre a la meitat de

la ciutat i a mitjan de desembre es farà a tot el municipi. La

fracció orgànica s’haurà de dipositar en uns contenidors

especials de color marró amb capacitat per a 700 litres cadascun,

dels quals se’n repartiran més de 800 per tota la ciutat.

La recollida es farà tres cops per setmana a l’hivern i 4 a

l’estiu. Al Centre, de la mateixa manera que es fa amb la

fracció resta, es farà una recollida diària porta a porta.

Pel que fa a la fracció resta domiciliària, els contenidors es

buidaran a les urbanitzacions cada dia de la setmana com es

fa a tota la ciutat. A més està previst substituir-ne els quasi

900 contenidors per uns de nous.

Recollida de voluminosos

Un servei que s’amplia i canvia de procediment és el de la

recollida de voluminosos. La recollida d’andròmines es fa els

6 dies de la setmana, però si abans es podien deixar al costat

dels contenidors un dies determinats (depenent de la zona hi

havia uns dies establerts), ara el ciutadà ha de concertar

Mataró implantarà abans de 2007 la recollida de la fracció orgànica. Les restes de menjar i de plantes s’hauran de dipositar en uns contenidors especials de color marró
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“L’actual incineradora proporciona
electricitat a més de 60.000 persones”

mésmataró

Carles Salesa és el director tècnic del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, amb seu i instal·lacions a Les Hortes del Camí Ral. El 2005,
la planta va tractar prop de 50.000 tones de residus provinents de Mataró.

- Quina és la relació de Mataró amb la planta del Consorci?
- “L'any passat, Mataró va portar a la nostra planta prop de 50.000

tones de residus, el que significa un 31% del total que tractem al

Consorci. En la seva immensa majoria, es tracta de residu ordinari,

i només un 2% correspon al residu voluminós, com ara mobles,

andròmines i restes de gran poda que normalment es deixen fora

dels contenidors. Un terç del total de residus que ens arriben passen

per processos de triatge, i la resta va directament a la incineradora,

que actualment genera electricitat d'ús domèstic per a més de

60.000 persones. Tanmateix, l'ideal seria tractar tota la brossa abans

d'anar a la incineradora, i per això tenim molt avançat un projecte

de construcció de noves instal.lacions, que ens permetrien assumir

fins a 190.000 tones de fracció resta (la que no va a cap contenidor

de reciclatge) cada any. Així, a més, seríem més respectuosos amb

el medi ambient i aconseguiríem més energia elèctrica i biogàs.

Construir aquests nous equipaments té un cost de 92 milions

d'euros, la xifra més gran per a aquest tipus d'instal.lacions que s'ha

destinat mai a Catalunya”.

- La ciutat segueix una tendència positiva pel que fa al
tractament de residus?
- “Les xifres ens diuen que sí. L'any 2000, Mataró va assolir el seu

màxim d'entrades, amb més de 55.000 tones de residus portats a la

nostra planta, i des d'aleshores les quantitat han anat minvant.

Només entre el 2004 i el 2005, el descens va ser d'un 5,73%, com

a conseqüència de les millores en la recollida selectiva i la nova

recollida comercial”.

- Com definiria Mataró, en termes de sensibilitat envers
la recollida selectiva?
- “Mataró és una gran ciutat i pateix els mateixos problemes que

té qualsevol districte de Barcelona, per exemple a nivell de

disciplina del ciutadà envers la recollida selectiva. Tanmateix,

amb el nou contracte de neteja que acaba de signar

l’Ajuntament, la ciutat s’ha situat al màxim nivell pel que fa al

tractament de residus, ja que implanta la recollida de la fracció

orgànica a tots els barris i per a tots els particulars”.

Nascut a Barcelona el 1970, Carles Salesa Mirabet
és el director tècnic del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme. Llicenciat en
Enginyeria Industrial, especialitzat en tècniques
energètiques i amb un màster en direcció de
projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya,
ha dedicat la majoria de la seva trajectòria
professional al tractament de residus, ja sigui des de
l’àmbit de la consultoria com des de la gestió.

Carles Salesa es va incorporar al Consorci ara fa
sis anys, i en l’actualitat es prepara per afrontar
la futura construcció d’una nova planta de
tractament de ‘fracció resta’ (residus que no
tenen cabuda a la recollida selectiva), als
mateixos terrenys de Les Hortes del Camí Ral on
ara hi ha l’actual instal·lació.
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CONVIU MATARÓ

Reciclar és un petit esforç que
ajuda a preservar el medi ambient
Als carrers de la ciutat hi ha
diferents contenidors per dipositar-
hi el grup de residus corresponent.

l verd per al vidre. El blau per al paper i cartró. El

groc per als envasos. Cada cosa al seu lloc. A cada

grup de residus li correspon un contenidor d’un color

determinat. Amb aquest petit esforç de destriar la brossa

s’aconsegueix una societat més sostenible tant per a nosaltres

com per a les generacions futures.

Cada vegada es generen més residus i conseqüentment

disminueixen els recursos. Saber que els recursos són limitats

i que està en les nostres mans preservar el medi ambient ens

ha de moure a reciclar, separar i dipositar els residus en el

contenidor adequat i evitar així que el planeta esdevingui un

gran abocador. A més, abans de 2007 a tot el municipi

s’implantarà la recollida de la fracció orgànica. Així, en uns

contenidors de color marró s’hi podran dipositar les restes de

menjar, de plantes i de paper de cuina brut. D’aquesta manera,

als contenidors de resta domiciliària (de color verd) només

s’hi ha de llençar els residus no reutilitzables. Llençar les

escombraries de resta s’ha de fer a unes hores determinades:

de 19 a 21 h i tots els residus s’han d’introduir dins del

contenidor corresponent, mai deixar-los a fora, per evitar que

es puguin escampar per la vorera i facilitar alhora la recollida

amb els camions robotitzats.

Llençar altra mena de productes en els contenidors de la

brossa orgànica fa que l’empresa recollidora sancioni a

l’Ajuntament i per contra portar menys tones a la planta de

tractament de residus del Maresme rebaixa el que ha de

pagar al cap de l’any l’Ajuntament a la planta. Mataró també

disposa de dues deixalleries on de forma gratuïta es poden

portar els residus que no tenen cabuda en els contenidors del

carrer: runa, ferralla, pneumàtics, fusta, restes de jardineria,

cables elèctrics, electrodomèstics, olis o altres residus

especials. Les deixalleries estan situades al: Pla d’en Boet

(carrer de Francesc Layret, 74) i a La Llàntia (carrer de

Galícia, s/n) en horari de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de

16 a 20 h i els diumenges de 10 a 14 h.

E

1. La societat de consum genera cada vegada més residus. La recollida selectiva 
és de vital importància per aconseguir un entorn més sostenible.

2. El color del contenidor indica el tipus de residus que s’hi han de dipositar:
el groc per als envasos; el blau per al paper i cartró i el verd per al vidre.
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La Diada Nacional de Catalunya
se celebra amb cinc actes diferents
A més de la tradicional ofrena floral al monòlit del polític Rafael Casanova,
s’ha programat l’acte acadèmic institucional, una ballada de sardanes i
una cursa de 10 km pels carrers de la ciutat.

’Ajuntament ha programat cinc actes per commemorar

l’Onze de Setembre, la Diada Nacional de Catalunya.

El programa comença el dimecres 6 de setembre amb

l’acte acadèmic institucional on s’oferirà la conferència “Les

arrels populars del catalanisme” que anirà a càrrec de Josep

Termes, historiador i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

(Saló de Sessions de l’Ajuntament a les 20 h), i finalitza amb

la inauguració de l’exposició “Parlament de Catalunya (1980-

2005). Història i Futur”. La mostra, commemorativa del 25è

aniversari del restabliment d’aquesta institució, es podrà veure

a Can Palauet (carrer d’en Palau, 32-34) fins a l’1 d’octubre.

El tamborí i el flabiol iniciaran la ballada de sardanes del

dissabte 9 a la plaça de Santa Anna i el mateix dia 11 de

setembre tindrà lloc la XII edició de la Cursa Mataró Ronda

43 – 2006. La sortida serà, a les 9 h, al passeig Marítim i es

recorreran 10 km pels carrers de la ciutat. La cursa està

organitzada per la botiga Interesport Ronda 43 i el Centre

Atlètic Laietània i compta amb la col·laboració del Patronat

Municipal d’Esports.

I com ja és tradicional, la Diada Nacional de Catalunya

finalitzarà amb l’ofrena floral al monòlit de Rafael Casanova.

L’ofrena institucional i de les diferents entitats de la ciutat

serà a les 11 h a la plaça de Rafael Casanova (avinguda de

Josep Puig i Cadafalch). L’acte serà amenitzat per l’actuació

musical de l’Esbart Sant Cugat i els assistents podran tastar

el pastisset elaborat expressament per commemorar la Diada.

L

©
 A

JU
N

TA
M

E
N

T
 D

E
 M

AT
A

R
Ó

L’ofrena floral al monòlit de Rafael Casanova clourà la Diada Nacional de Catalunya.



L’AGENDA DEL MESmésmataró

S E T E M B R E

Onze de setembre
Ballada de sardanes

Plaça de Santa Anna
A les 19 h

11 · dilluns
Onze de setembre
Ofrena floral a
Rafael Casanova

Ofrena institucional i de les entitats
amb motiu de la Diada.
Actuació musical de l’Esbart Sant
Cugat i Pastisset de la Diada.
Plaça de Rafael Casanova
A partir de les 11 h

12 · dimarts
Inauguració exposició
El Parlament de
Catalunya (1980-
2005). Història i Futur

Exposició commemorativa del 25è
aniversari del restabliment del
Parlament de Catalunya.
Can Palauet
A les 19 h

13 · dimecres
Inauguració exposició
“Interiors”

Espai f
A les 20 h

15 · divendres
Inauguració exposició
Eduard Novellas

Ca l’Arenas - Sala 2
A les 20 h

16 · dissabte
Ruta guiada
La Ruta del Mar

Vegeu descripció de dissabte 2

23 · dissabte
Ruta guiada
La Ruta del Mar

Vegeu descripció de dissabte 2

2 · dissabte
Ruta guiada
La Ruta del Mar

Des de l’ermita de Sant Simó
A les 18 h
Activitat gratuïta

5 · dimarts
Visita guiada
Ca l’Arenas
Ca l’Arenas
A les 19 h
Activitat gratuïta

6 · dimecres
Ruta guiada
Ruta Modernista

Des de l’Ajuntament de Mataró
A les 19 h
Activitat gratuïta

Onze de setembre
“Les arrels populars
del catalanisme”

Conferència a càrrec de Josep
Termes, historiador i Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes.
Saló de Sessions de l’Ajuntament
A les 20 h

7 · dijous
Visita guiada
Vil·la romana de Torre
Llauder

Clos arqueològic de Torre Llauder
A les 19 h
Activitat gratuïta

8 · divendres
Visita guiada
Basílica de Santa
Maria i Conjunt dels
Dolors

Basílica de Santa Maria
A les 19 h
Activitat gratuïta

9 · dissabte
Ruta guiada
La Ruta del Mar
Vegeu descripció de dissabte 2
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E X P O S I C I O N S

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

Sales d’Exposicions de Can Palauet
El Parlament de Catalunya (1980-2005).
Història i futur.
Carrer d’en Palau, 32-34. Del 12 de setembre a l’1 d’octubre.
Exposició commemorativa del 25è aniversari del restabliment
del Parlament de Catalunya després de les primeres eleccions
autonòmiques del 20 de març de 1980. L’exposició s’estructura
en quatre apartats ordenats cronològicament: Les Corts catalanes
fins al 1714; el Parlament de la Catalunya republicana (1932-
1939); De l’exili al restabliment (1939-1980) i el Parlament
avui: catalanisme, democràcia i participació (1980-2005).

Museu de Mataró
Aus, adaptacions al medi
El Carreró, 17. Fins al 10 de setembre.
L’exposició reflecteix com els ocells s’adapten al mitjà que els
envolta i com afronten les agressions humanes i desmunta
alguns tòpics erronis sobre la seva incidència negativa en cultius
i en entorns semiurbans.

Espai f
Interiors
Carrer Nou, 11. Del 13 de setembre al 15 d’octubre.
Exposició dels alumnes del Taller de Gravat (curs 2005-2006),
dirigit per Jordi Rosés i Pilar Lloret. “Interiors” és el nom de
la caixa que aplega el treball que cada alumne/a ha editat
acompanyat d’un poema. Els participants són: A. Albareda,
N. Alberch, M. Brugué, I. Cabezudo, M. Carbonell, C. Castanera,
A. de la Hoz, N. Hurtado, D. Llin, C. Montejano, M. Montserrat,
A. Núñez, J.Oltra, E. Sánchez, X. Sánchez i D. Vergés.

Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu
de Mataró

Carrer d’Argentona, 64.

Exposició de la Col·lecció
Senyors i Senyores. Mirades contra el temps.
El retrat a les col·leccions del Museu de Mataró

Fins al 9 de setembre de 2007.
L’exposició proposa una lectura artística i conceptual d’una
selecció de les obres conservades al fons de la institució, on
descobrirem què és allò que ens diuen els retrats, aquestes
persones que la imatge ha rescatat del temps.

Menjador
Cara a cara: Arenas-Cuyàs
Fins al 15 d’octubre de 2006.

La successió de retrats dels dos artistes és una combinació
entre la repetició i la diferència que ens deixa veure diverses
facetes i moments de la vida dels retratats, constituint un
record d’una bona amistat.

Sala 1
L’elegància del retrat: Manuel Cuyàs i Duran
Fins a l’1 d’octubre de 2006.

Selecció de retrats que inclou delicats dibuixos a llapis, al
costat de tintes d’elaboració complexa i obres fetes amb guixos
de colors de factura potent, treballs que abracen des dels anys
quaranta fins al final de la seva vida.

Sala 2
Bénédicte Desrus
Fins al 10 de setembre de 2006.

L’exposició inaugural de la sala 2 (sala dedicada als artistes
emergents locals) ha estat confiada a l’artista Bénédicte Desrus
(Tolosa, França, 1976). Graduada per l’Escola Superior de
Belles Arts de Bordeus i l’Escola d’Arts Visuals de Brussel·les,
ha participat en diverses exposicions col·lectives i individuals
i ha estat seleccionada a les dues darreres edicions de la Mostra
d’Art Jove de Mataró.

Eduard Novellas
Del 15 de setembre al 29 d’octubre de 2006.

Dins del cicle “Senyors i senyores. El retrat” Exposició de
l’artista Eduard Novellas (Mataró, 1977)..

La finestra / La galeria
Cova Macías. Flashback
Fins al 15 d’octubre de 2006.

Exposició del treball videogràfic resultant del projecte que
l’artista Cova Macías (Oviedo, 1976) ha realitzat amb els i les
alumnes dels instituts i batxillerats artístics de la ciutat.
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Més escoles i més dignes, una prioritat

a política educativa catalana ha fet un gran gir des

l’arribada del Govern Maragall. Des de l’inici

l’educació va ser una prioritat, es va fer una opció

per la qualitat de l’ensenyament, fins aquell

moment els successius governs de CiU, amb el suport

del PP, no planificaven la construcció de centres sabent

que se n’havia de fer molts.

Ha estat el Govern d’esquerres qui s’ha compromès en

30.000 noves places d’escola bressol, a més s’ha fet el

Mapa de Llars d’Infants i el Pacte Nacional de l’Educació,

una eina de futur, que pilota en tres grans eixos: cooperació

entre famílies i sector educatiu, polítiques de proximitat a

través dels ajuntaments i treball en l’àmbit del professorat.

L’escola de tots i contra ningú

Mataró no es queda enrere, tal com diu Joan Antoni Baron,

l’escola “cal que sigui de tots i contra ningú, amb els

principis d’escola oberta, acollidora, participativa, plural

i de qualitat”.

L’Ajuntament de Mataró està fent un esforç molt important

d’inversió en noves escoles, s’està treballant en construir

i planificar noves escoles bressol i d’infantil i primària per

tal d’atendre a tots els nens i nenes. Estan fent-se  l’escola

bressol a l’antic Escorxador, i l’equipament escolar amb

l’escola bressol i escola d’infantil i primària de la plaça

d’Antonio Machado, a Cirera. I es preveuen noves escoles

bressol  situades una al carrer de Joan Maragall i l’altra on

ara hi ha els Bombers, totes dues a Cerdanyola. A més, i

pel que fa a les escoles d’infantil i primària està acabant-

se la nova escola Anxaneta, s’està preparant el projecte de

les de Figuera Major, i Cal Collut, i  planificant-se les

futures escoles de Cirera  industrial i  l’Eix Herrera.

Tot això és possible gràcies a la política de proximitat de

l’Ajuntament i la coordinació amb la Generalitat.

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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1. L’Alcalde Baron visitant les obres de la nova escola l’Anxaneta.

2. Acte del PSC sobre el Pacte Nacional per l’Educació, amb Francesc Colomé,

Remigi Herrero i Ricard Aymerich.

3. Obres de l’escola bressol a l’antic Escorxador.
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L’IMPEM i el comerç de Mataró

El fet es que ara s’atorga a aquest monstre comercial –males

llengües dixit - un dia d’obertura a canvi d’una oficina
d’informació i turisme.

I aquesta és la gran errada tàctica del Govern amb el
comerç. La presidenta de l’IMPEM, - mal assessorada-

decideix de forma unilateral inventar-se un dia festiu
d’obertura comercial en contra de la gran majoria del sector.

Resultat: boicot total –perquè amb els dies de descans no

s’hi juga- i sortida dels comerciants de l’Àgora del Comerç,

el fòrum de debat oficial del comerç ciutadà.

Curiosament, la presidenta de l’IMPEM no rectifica. El

seu discurs és tronat i frívol, doncs continua obviant el
posicionament del col·lectiu dels comerciants i de la ciutat
en benefici d’un suposat dret de tothom a obrir si es vol, el

dia que ella diu, prescindint dels usos i costums del col·lectiu

i de la ciutadania, en èpoques assenyalades com són les festes

tradicionals locals de Mataró, i en contra de la legislació en

matèria laboral i de festius.

El debat pendent però, és fins a quin punt aquest POEC
encara serveix a la ciutat, per tal d’articular una millora de

la política comercial en totes les seves zones i eixos comercials.

Davant del que ha passat aquest mandat a l’IMPEM, des de
Convergència i Unió tenim seriosos dubtes que aquest
Govern sigui capaç de gestionar la ciutat de forma positiva
i participativa.

Institut municipal de promoció econòmica de
Mataró (IMPEM) està vivint en aquest mandat
una etapa convulsa. Al canvi de regidor i de

director a principis del mandat fruit d’un pacte tripartit

innecessari, va seguir la dimissió del segon i la renúncia

del primer, en una escaramussa sagnant no només per

ERC, sinó pel mateix Govern municipal. Realment, la

nova regidora Alícia Romero prometia, i més tenint en

compte que la directora substituta, la Sra. Ràfols era la

mateixa que havia dirigit bé l’IMPEM en èpoques

anteriors.

D’ençà del recanvi, s’han produït discontinuïtats laborals

que de ben segur hauran afectat la marxa de l’IMPEM,

però això no treu que més enllà de les circumstàncies,

s’han produït  errades fatals en qualitat de política
i de gestió. A nivell de gestió, hi ha una manca de
política firal (han desaparegut 5 fires en 4 anys), cal

afegir-hi la manca d’acord per a la rehabilitació dels
mercats municipals, el posicionament contrari del
col·lectiu de marxants a la seva nova ordenança i la

feble aposta pel turisme que es deriva de les actuacions

fàcils que es duran a terme aquest estiu. En el terreny

turístic s’ha optat per allò que ven més i que facilita la

foto ràpida, obviant el treball de fons. Si més no, aquest

darrer no es nota.

El comerç mereix un capítol apart, perquè representa el

màxim desori polític del mandat. Semblava que prometia
molt a partir del Pla d’Orientació dels Equipaments
Comercials (POEC), que es va signar  just abans de les

eleccions del 2003 en una clara maniobra d’aprofitament

polític. El Grup Municipal de CiU va ser l’únic partit
que s’hi va oposar amb rotunditat. La història ens ha

donat la raó. Vàrem denunciar que el POEC era un mal
document, i que parlava d’eixos comercials inexistents,

i al final, ni la pretesa locomotora comercial s’ubica on

definia el POEC, ni s’han realitzat una part important de

les accions, moltes d’elles urbanístiques que s’hi

comprometien. D’altra banda, fa sis anys que es parla de

la locomotora comercial, la qual havia de compensar la

implantació del Mataró Parc.

L’

Josep-Lluís Martí
Regidor Grup Municipal de Convergència i Unió
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Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

El PPC diu no al Pla de Comunicació

per fer una funció que altres ja fan. En segon lloc, no

creiem que entri dins les funcions d’un Ajuntament la de

crear mitjans públics de comunicació que l’únic que

pretenen en el fons és el control de la informació per part

del poder local i mediatitzar per tant l’opinió que reben

els ciutadans. A mes, s’està fent una competència deslleial

als mitjans privats en el tema publicitari.

Per últim, i molt important, el cost. Tot aquest Pla de

Comunicació, absolutament innecessari, ens costarà als

mataronins una barbaritat de diners. Vull pensar que els

dirigents socialistes locals no tenen el concepte dels diners

públics que tenia aquella correligionària seva del govern

andalús que pensava que els diners públics “no son de

nadie”, però el cert és que tot aquest “pastís” que han

muntat amb el vistiplau de totes les forces municipals

menys el PPC, ens pot suposar als mataronins una despesa

anual de uns 500.000 euros (uns 90 milions de les antigues

pessetes) en els propers anys. Aquest any 2006 ja ens

gastarem prop de 400.000. Tot plegat un autèntic despropòsit

quan a la ciutat hi ha 411 nens que s’han quedat sense

plaça d’escola bressol municipal, o quan no tenim diners

per tirar endavant inversions importants per a la ciutat, per

projectes que podrien ajudar a promocionar Mataró i a

generar més oportunitats i millor formació per a les futures

generacions. Estem segurs de que els mataronins i

mataronines comparteixen en una gran majoria el criteri

que avui els exposo. Per això, el PPC demana de nou

públicament que el Govern aturi aquest Pla que serà un

autèntic forat negre per a les arques municipals.

l Govern Municipal ha posat en marxa en aquest

mandat un Pla de Comunicació basat de manera

essencial en tres qüestions. En primer lloc, la creació

d’un butlletí municipal (el que tenen vostès entre

les mans) que, amb periodicitat mensual és enviat a totes

les llars de la ciutat. A més, es crea també una ràdio municipal

que en les franges horàries que s’estimen de més audiència

emetrà una programació local mentre la resta del temps es

connectarà amb una emissora d’àmbit català. Per acabar, la

tercera pota del Pla de Comunicació és la Televisió Digital

Terrestre (TDT), que tindrà a la nostra comarca quatre

canals, dos privats i dos públics (un a cada banda de la

comarca). Això implica que l’Ajuntament de Mataró haurà

de ser el participant més important del cost de la posada en

marxa del Canal de Televisió Digital en la zona Centre-Sud

del Maresme. Això, a més del cost anual que ja suposa per

a l’Ajuntament el Conveni amb Televisió de Mataró, una

televisió privada de la ciutat a qui l’Ajuntament atorga

també una subvenció cada any per poder garantir la seva

viabilitat fins al 2008 en què es convertirà en Televisió

Digital. Perquè hem d’apostar per una nova televisió si ja

ho hem fet per Televisió de Mataró?

El Partit Popular de Mataró ha estat l’únic Grup Municipal

que des d’un principi s’ha manifestat contrari al Pla de

Comunicació del Govern Municipal, i ho hem fet per vàries

raons. En primer lloc, perquè considerem que ja hi ha

mitjans locals privats que fan la funció de donar al ciutadà

la informació sobre la política i l’actualitat local. No hi ha,

per tant, necessitat de crear mitjans públics de comunicació

E
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han d’estar pensades per a les persones i des de les persones.

En la mesura que la ciutat també necessita garantir drets

de ciutadania, s’ha de teixir el territori i provocar l’anada

i vinguda cap a qualsevol lloc de la ciutat.

“La localització dels nous equipaments que estem
impulsant els converteixen en connectors urbans entre
diferents sectors de la ciutat”

Així, estem treballant per convertir Can Marfà en el Museu

de la Industrialització, per situar la segona biblioteca

municipal de la ciutat a l'antic Escorxador, per preveure

nous sòls públics per a escoles al carrer Pacheco o per

convertir la zona del pavelló de Cirera en un centre esportiu

de la ciutat. El Centre d’Atenció Primària de La Llàntia-

Via Europa, els CEIP a Cal Collut i Camí de la Serra, són

també projectes a mig termini. Un seguit d’actuacions que

s’afegeixen a les que ja s’han portat a terme com són la

construcció de l’edifici del CEIP Mataró I, de noves escoles

bressol a Via Europa i a l’Escorxador, de les vinculades a

Cerdanyola i la Llei de barris, i un llarg etc., de projectes

que van donant forma a la nostra manera, compartida amb

altres, d’entendre la ciutat.

Inici dels treball programàtics per a les eleccions
municipals 2007

Iniciem a mitjans de setembre els treballs per a la redacció

del programa electoral amb el qual concorrerem a les

pròximes eleccions municipals. Hem posat en marxa

diferents grups de treball (educació, cultura, territori,

mobilitat, salut, benestar social, participació ciutadana,

economia i treball, esports, noves tecnologies i cooperació)

per treballar de forma àmplia el programa electoral. Al

nostre web es publicaran les dates de les reunions i trobades,

perquè tots i totes les interessades en participar-hi

n breu s’acabaran actuacions en obra pública que

donen sentit i coherència a l’aposta decidida d'ICV-

EUiA per un model de ciutat més cohesionada,

sostenible i inclusiva. Estem seguint els criteris que es

recullen en el document “Criteris. Model de Ciutat” que

podreu trobar al web www.iniciativa.cat/mataro. En aquest

document, redactat de forma participada, assenyalem la

necessitat de millorar la connectivitat entre els diferents

sectors de la ciutat a partir de l’arranjament de nous eixos

cívics i d’activitat econòmica amb una distribució més

homogènia dels equipaments públics en el territori.

“Treballem per un model territorial de Mataró més
cohesionat, sostenible i inclusiu”

El nostre és un model global de ciutat que permeti donar

respostes actuals a les necessitats concretes de les persones,

millorar la cohesió social entre els diferents barris de la

ciutat  afavorint la creació de nous centres d’interès arreu

de la ciutat. Som la garantia que les transformacions

urbanístiques a Mataró vagin acompanyades de continguts

socials, educatius i culturals.

“Som la garantia que les transformacions urbanístiques
vagin acompanyades de continguts socials, educatius
i culturals”

I és que, les reformes o redefinicions urbanístiques no han

de seguir un model només de grans actuacions sinó que

Mataró, una ciutat en obres

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

E
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principis de juliol vaig prendre possessió de la meva

acta de regidor, amb una gran il.lusió per a  poder

contribuir a la millora de la ciutat.  Una ciutat amb

118.981 persones, que competeix amb les principals

ciutats del país, que disposa d’un important teixit associatiu,

que té persones amb iniciativa i visió de futur... i que en

derfinitiva, requereix un govern eficaç, capaç de canalitzar

tot el potencial humà de la ciutat per encara amb èxit els

reptes dels propers anys. Sóc conscient que formar part

d’aquest equip és una gran responsabili tat .

A un nivell personal, el principal repte que em pertoca és

impulsar i desenvolupar el Pla Local d’Habitatge aprovat

fa poc més de mig any amb el consens de tots els grups

polítics municipals. El Pla responia a dues necessitats de

la ciutat en aquest camp: facilitar l’accés a l’habitatge i

promoure la rehabilitació i el manteniment del parc

d’habitatges existents.

En aquesta línia, l’equip de Prohabitatge començarem a

definir els sistemes de seguiment i control de les iniciatives

i calendaris d’actuació detallats en el Pla Local d’Habitatge,

de manera que es garanteixi al màxim l’acompliment dels

objectius previstos; la constitució de la Mesa de l’Habitatge

contribuirà de forma decisiva a la seva consecució.

En els propers 9 anys, per exemple, s’hauran construït

més de 1.500 habitatges amb preu de protecció pública

(una part rellevant seran de titularitat publica). Es

continuarà potenciant la mediació entre propietaris i

llogaters per tal d’incorporar prop d’un miler de

vivendes al mercat, amb un preu més baix que el lliure i

disminuint la gran quantitat de vivendes buides que es

registren. I finalment, també es seguirà millorant el parc

d’habitatges existent a través d’actuacions com per

exemple les ajudes per a la instal·lació d’ascensors, que

contribueixen, sens dubte, a una millor qualitat de vida

de les persones amb dificultats de mobilitat.

Tenim molta feina per endavant, és cert, però bones eines

per poder tirar endavant. Estic a la vostra disposició per

tot el que necessiteu.

El desenvolupament del Pla Local
de l’Habitatge com a prioritat

A

Francesc Teixidó i Pont
Regidor del Grup Municipal d’ERC.
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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.cat

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

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

- Urgències. Tel. 112

- Urgències sanitàries. Tel. 061

- 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. 112

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

- Creu Roja Mataró. C. de l’Energia, 11. Tel. 93 741 02 25

- 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

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

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

- TecnoCampusMataró. 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

EQUIPAMENTS CULTURALS

- Teatre Monumental. La Riera, 169

- Museu de Mataró. El Carreró, 17

- Can Palauet. C. d’en Palau, 32-34

- Ca l’Arenas.Centre d’art del Museu de Mataró.

C. d’Argentona, 64

- Espai F. C. Nou, 11
- Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.

C. de Francesc Layret, 75

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

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

TRANSPORTS

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

- Empresa Casas. C. de la Remallaire, 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 Mossèn Jacint Verdaguer, 77. Tel. 93 758 91 35

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

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

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