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airebé a tot el món occidental s’està produint un procés

d’envelliment de la població. A Mataró, els més grans

de 65 anys són, amb dades del 2006, més de 17.000

persones. Això ens obliga a dissenyar serveis específics per

aquest creixent segment de la població.

Fa temps que l’Ajuntament de Mataró impulsa polítiques

adreçades a la gent gran, de manera que els serveis i prestacions

no han parat d’augmentar en els darrers anys. Més de 30 serveis

 -casals de gent gran, carnet blau, xec servei, teleassistència,

transport adaptat, centres de dia, menjadors, etc-  que es presten

des de l’Agència d’atenció a la gent gran i a les persones amb

dependència creada, per l’Ajuntament, el 2003. Les darreres

actuacions han estat la inauguració del nou Casal de la gent

gran de Rocafonda i la posta en marxa de 12 places de centre

de dia a la Residència municipal de Sant Josep.

Però no n’hi ha prou i cal continuar treballant per atendre

millor les demandes i necessitats de les persones grans.

Demandes i necessitats que es van discutir en el Congrés de

la Gent Gran que es va celebrar aquest estiu, i d’on van sortir

les línies mestres de treball per als pròxims anys.

En els propers mesos es posarà en funcionament un paquet

important d’actuacions adreçades a la gent gran:

Universalització de les teleassistències gratuïtes per a les

persones més grans de 80 anys que viuen soles; entrada en

funcionament, al Casal del Parc, d’un altre menjador que

vindrà a complementar el nou de Rocafonda i el ja existent a

Cerdanyola; i acabarem les obres de construcció de 30 habitatges

per a gent gran al carrer de Carlemany.

Més serveis per a la gent gran

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

EDITORIAL
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Vine a conèixer la transformació
del front de mar a l’exposició:
"Mataró millora, millora Mataró. El front de mar".
Fàbrica Cabot i Barba (plaça de Miquel Biada, s/n).
Del 3 de novembre al 30 de desembre de 2006.

De dimarts a dissabte de 18 a 21h i diumenges d’11 a 14h
(a les 12h visita guiada)
Visites guiades per a escolars i grups de dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h, cal concertar dia i hora trucant al
telèfon d'atenció ciutadana 010*

Si vols conèixer els nous equipaments i serveis als barris
visita les mostres al carrer:

Millora Cerdanyola.
A l’av. de Josep Puig i Cadafalch amb pg. de Ramon Berenguer III
i pl. d’Isla Cristina.
Millora Rocafonda-El Palau.
A l’av. del Perú amb pl. de Rocafonda i a la rda. de Rafael Estrany
davant del CAP.
Millora La Llàntia.
Al c. d’Irlanda amb pl. de la Roda de Andalucía.
Millora Cirera.
A la ronda de Frederic Mistral amb av. del Velòdrom.

* (807.117.010 si truqueu des d’un mòbil o de fora de Mataró) Preu trucada: fix 0,55 euros + IVA cada 3 minuts. Mòbil o fora de Mataró: 0,31 euros+ IVA cada minut.

Mataró millora, millora Mataró

www.mataro.cat

Vols saber com serà la nova
façana marítima de Mataró?
On s’instal·larà el nou parc
tecnològic TecnoCampusMataró?
Quines actuacions
es faran al Cafè de Mar?
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NOTÍCIES

Els ciutadans opinen sobre el Programa d’Actuació
Municipal 2007 a l’Audiència Pública

E l 10 d’octubre es va presentar a l’Audiència Pública l’avantprojecte

de Programa d’Actuació Municipal (PAM) i Pressupost de

l’Ajuntament per al 2007, que puja 112.545.716,28 euros, un 11,85%

més que en 2006. Les prioritats del govern són 14: acabament de 30

habitatges socials al carrer de Carlemany; inici de 144 habitatges més,

acabament de 963 places noves d'aparcament; continuació de les obres

de 221 places més, inici de 722; millora de la qualitat de la neteja; 8

policies més al carrer; el pla contra amuntegaments; el Centre

d'informació i Recursos per a la dona; nous equipaments educatius

(150 noves places de primària i 107 d'escola bressol); 1.200

teleassistències més per als majors de 80 anys; l’inici d’obres de Can

Marfà per fer el museu de la ciutat; el nou poliesportiu a Cirera; la

formació ocupacional; el Pla de promoció de ciutat; les obres del

TecnoCampusMataró; i la TDT.

Al document del govern presentat a l’Audiència hi havien fet

aportacions els 17 consells de participació ciutadana i s’havien

acceptat total o parcialment 140 de les 155 propostes. L’audiència

va tenir lloc al Centre Cívic Pla d’en Boet i va aplegar unes 40

persones, 15 de les quals van prendre la paraula per abordar

qüestions generals que van anar des de la política d’habitatge fins

al transport públic, passant per altres de més concretes com el pla

de protecció del Montnegre Corredor, el futur de Les Esmandies

com a casal de barri o propostes per la festa major de Les Santes.

El Ple de l’Ajuntament té previst aprovar inicialment el

Pressupost i el PAM el 2 de novembre, data en la qual s’obre el

període oficial de presentació d’al·legacions. El procés participatiu

a través del web es manté obert (www. http://www.e-

consensus.org/mataro).

Rocafonda celebra la inauguració de la nova
urbanització de la ronda de Rafael Estrany

Una gran avinguda amb carril bici, noves voreres, arbrat,

enllumenat i una àmplia zona perquè els vinants puguin

travessar de l’àrea residencial fins als equipaments de

Rocafonda. Així ha quedat la nova ronda de Rafael Estrany,

després de l’acabament de les obres incloses en el Pla Integral

de Rocafonda-El Palau. La inversió supera l’1,4 milions d’euros

i ha estat finançada en un 80% pel Fons Social Europeu. Per

celebrar la inauguració, l’Ajuntament i algunes entitats del barri

van organitzar el  30 de setembre diverses activitats, entre elles,

un concert de la Big Band Jazz del Maresme amb la presència

Txell Sust i de Raynald Colom. Les obres formen part d'un

projecte més ampli que inclou la construcció de dos

aparcaments, un en superfície i un altre soterrat, a sobre del qual

es farà una plaça pública.

1.  Distribució prevista del pressupost municipal per a l’any 2007.

2. La inauguració de la ronda de Rafael Estrany va comptar amb diferents activitats

esportives i amb un concert de la Big Band Jazz del Maresme.

Les persones
56, 50milions

50%

Administració
12, 42 milions

11%

La ciutat
32,45 milions

29%

Amortització prèstecs
11,02 milions

10%

PREVISIÓ DE LES DESPESES MUNICIPALS 07

LA CIUTAT

LES PERSONES

TOTAL DESPESES 112,55 MILIONS D’EUROS

32,45 MILIONS D’EUROS

56,50 MILIONS D’EUROS

Manteniment i neteja
19,88 milions

61%

Urbanisme i habitatge
7,83 milions

24%

Circulació i transports
4,73 milions

15%

Cultura, esports i lleure
13,51 milions

24%

Cohesió social
8,77 milions

15%

Seguretat
10,38 milions

18%

Educació
7,83 milions

14%

Ocupació i activitat econòmica
15,99 milions

29%
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Una nova línia d’autobusos uneix Mataró,
Granollers i Sabadell amb 14 trajectes diaris

Mataró, Granollers i Sabadell estan més a prop que mai en transport

públic. A l’octubre va entrar en funcionament una línia d’autobusos

que surt de la plaça de les Tereses i que permet arribar a Granollers

en 25 minuts i a Terrassa en poc menys d’una hora. El servei l’ofereix

la Generalitat, que ha invertit 290.000 euros anuals en aquesta línia

totalment adaptada i que circula per autopista. Els busos fan 14

trajectes d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners, amb una

freqüència de pas d'un hora, des de les 6.30 del matí i fins les 21.15

de la nit. D'aquesta forma es vol potenciar el transport públic i la

interrelació dels municipis de la segona corona metropolitana. Els

usuaris poden adquirir un bitllet individual o el de la tarifa integrada

de l’ATM. Per altra banda, es manté operativa l’altra línia d’autobús

que uneix Mataró i Granollers i que fa el trajecte amb parades i per

carretera.

La fundació privada Centre Tic i Salut
s’instal·larà a TecnoCampusMataró

TecnoCampusMataró allotjarà la fundació privada Centre Tic i Salut,

un organisme destinat a impulsar l'aplicació i ús de les noves

tecnologies en l'àmbit de la salut.  Aquesta fundació, que es va crear

oficialment a començaments d’octubre i a la qual es va adherir

l'Ajuntament en la sessió plenària de juliol, tindrà seu a l'Escola

Universitària Politècnica de Mataró mentre es construeix l'edifici del

parc tecnològic TecnoCampusMataró. El Centre TIC i Salut serà

l'encarrergat de vetllar per la implantació i desenvolupament de

diversos projectes pioners amb els quals està investigant la Generalitat,

com la recepta electrònica o el projecte d'història clínica compartida.

La fundació, presidida per Joan Cornet i dirigida per Josep Mañach,

compta amb un pressupost de 600.000 euros durant el 2006 i de 1

milió d'euros per al 2007. En aquests moments hi treballen 5 persones.

El Monumental acull la 28a Mostra de Cinema
i la 10 a Mostra de Curtmetratges

Sis pel·lícules composen la secció oficial de la 28 Mostra de Cinema

d’enguany, que tindrà lloc entre el 3 i 11 de novembre al Teatre

Monumental. S’hi projectaran produccions de nous realitzadors

provinents dels Estats Units (“Brick”), França (“Les Invisibles”),

Canadà (“Eve and the Firehorse”), Espanya (“Los Abandonados”) i

coproduccions entre Xina i Corea del Sud (“Grain In Ear”) i Gran

Bretanya i Dinamarca (“Red Road”). Enguany també s’ha organitzat

un minicicle de tres films anomenat “L’Europa Oculta” i una sessió

de cinema infantil. El lliurament de premis de la Mostra de la 10 a

MostraCurmetratges es farà l’11 de novembre. Més informació:

www.cultura.mataro.cat

1. El nou servei surt de la plaça de les Tereses.

2. L’acte de presentació de la fundació privada Centre TIC va comptar amb la 

presència de la Consellera de Sanitat, Marina Geli.

3.  El teatre Monumental tornarà a ser l’escenari de la Mostra de Cinema.
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NOTÍCIES

L’institut Municipal d’Educació estrena
el servei “Espai Infants i Família”

Aquells que no porten els seus fills a l’escola bressol poden compartir

experiències relacionades amb l’educació i benestar dels infants assistint

a unes sessions organitzades per l’Institut Municipal d’Educació (IME).

L’objectiu és millorar la qualitat educativa intercanviant pautes amb els

pares, mares i familiars. Les sessions es fan a l’Escola Bressol

Municipal La Riereta i és necessària inscripció prèvia (15 euros al mes).

Per altra banda, l'IME ha atorgat 83 beques per a l'assistència escolar,

servei de menjador i servei d'atenció a l'estiu a alumnes matriculats a

les escoles bressol municipals durant el curs 2006-2007. I properament

atorgarà 75 ajuts per activitats extraescolars i 10 beques per a cursos de

l’Aula de Teatre. Més informació: www.educacio.mataro.cat.

Comença la recollida de la brossa orgànica
i el nou servei de retirada de mobles i trastos vells

L'Ajuntament duu a terme una campanya per donar a conèixer el

desplegament de la recollida selectiva de la brossa orgànica, és a dir,

aquella bàsicament formada per restes d’aliments i plantes. Si es recull

separadament aquesta brossa és possible obtenir una mena d’adob

que es diu compost. El 16 d’octubre va començar la difusió i la

col·locació dels contenidors al nord de Mataró i es calcula que a finals

de desembre s’haurà estès a tota la ciutat.  En primer lloc, totes les

llars rebran una carta on s’explica què és i com poden recollir

gratuïtament el cubell per a la matèria orgànica. En aquesta carta se’ls

convoca a una sessió informativa, on es responen tots els dubtes i es

dóna el cubell i bosses compostables. També s’instal·len punts

informatius per a aquells que no puguin anar a les reunions i una

cinquantena d’informadors treballen casa per casa per fer arribar la

informació a tothom. Paral.lelament, també ha entrat en funcionament

el nou servei gratuït de recollida a domicili dels voluminosos. Només

és necessari trucar al  telèfon del civisme (900 859 009) i concertar

dia i hora perquè l'empresa concessionària passi a recollir-los.

Continuen les obres de millora
de diversos carrers del Palau

El Servei de Manteniment ha començat la renovació de l'enllumenat

de 9 vials del Palau i l'Escorxador. Els treballs afecten als carrers Siete

Partidas, Bombers Madern i Clariana, Neil Armstrong, Lapidario,

Germà Francisco, Las Cántigas, i a les rondes Joan d’Àustria, de

Miguel de Cervantes comprès (entre l'avinguda d'Amèrica i el Camí

Ral), i d’Alfons el Savi (entre la carretera de Mata i la ronda de Miguel

de Cervantes). En total es posen 179 fanals, amb una inversió de

263.000 euros. Aquestes obres se sumen a l’ampliació de voreres i

renovació de paviments que van fer-se a la zona el mes passat, que

van costar 93.000 euros i estan finançades pel Fons Social Europeu.

1. L'Espai Infants i Família es fa a l'Escola bressol La Riereta (rda. de Frederic 

Mistral, 8).

2. Jordi Riera, Galia Dvórak, Luca Leonardi i l'Àvia Remei han cedit la seva imatge

per a la campanya.

3. Les obres del Palau consisteixen en renovació d'enllumenat i paviments.
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La immigració, el trànsit i l’aparcament són els
problemes que més preocupen als mataronins

Una enquesta telefònica realitzada per l'empresa
Treball de Camp per encàrrec del Comitè de
Qualitat de l'Ajuntament indica que la majoria
dels mataronins estan satisfets de viure a la ciutat
i aproven els serveis municipals. En concret, el
86,7% dels entrevistats diu sentir-se molt o
bastant satisfets de viure a Mataró, malgrat que
la percepció sobre el futur és més pessimista que
en les edicions anteriors. La immigració (17,4%),
la circulació i el trànsit (11%) i l'aparcament
(9,1%) són els són els problemes més greus que
perceben els entrevistats, tot i que percentualment
baixen entre 1 i 2 punts en comparació amb
l'anterior enquesta. Pel que fa a la gestió
municipal, la majoria dels enquestats li
concedeixen a l'Ajuntament una nota molt similar
a la d'anteriors estudis. Ara és un 5,9, fa dos anys
era d'un 6 i el 2002 era d'un 5,8 en una escala de
l'1 al 10.

L’Ajuntament s’afegeix a la Xarxa de Cultura i
Proximitat per tenir més eines de cohesió social
i de millora dels entorns culturals

L'Ajuntament s’ha afegit a la Xarxa de Cultura i
Proximitat, impulsada pel Centre d'Estudis i
Recursos Culturals (CERC) de l'Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona, per al període
2006-2008. Aquesta xarxa té com a finalitat oferir
noves formes de suport als municipis de la
província en matèria d'acció cultural de
proximitat, cercant la cohesió socials als barris,
la millora de qualificació de l'entorn cultural i una
major implicació dels usuaris i dels agents locals

en la gestió i la implementació de nous projectes
culturals. L'objectiu final de la Xarxa de Cultura i
Proximitat és ser una plataforma de serveis per
apropar i fer més interactiva l'activitat cultural de
qualitat al territori.

El parc Central acull la fira Innovàtic,
dedicada a experiències innovadores

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica
(IMPEM) organitza una nova fira monogràfica al
recinte firal del nou parc Central entre el 9 i el 12
de novembre Es tracta d’Innovàtic, un certament
d’accés gratuït destinat a la promoció de les
iniciatives empresarials locals més innovadores
en qualsevol dels àmbits productius o de la vida
quotidiana. És a dir, la fira no se centra en les
noves tecnologies, sinó que hi tenen cabuda
experiències innovadores de tota mena. L’acte
inaugural està previst pel dia 9 i serà una
conferència del director del Cosmo Caixa, Jorge
Wagensberg, que porta per títol “La ciència és
conèixer el món i la tecnologia és canviar el
món”.

Mataró participa en un projecte pioner
per estudiar serveis a través de la TDT

Aquest mes de novembre començaran a
funcionar a Mataró i a Vilanova dos laboratoris
en els quals s’investigarà l’interès que pot tenir
per als ciutadans que l’administració li ofereixi
serveis a través de la televisió. Els ajuntaments
dels dos municipis, juntament amb la Generalitat
i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), han construït una simulació dels
continguts informatius i serveis que es podran

www.mataro.cat/mataroradio
www.mataro.cat/mataroradio
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oferir amb la Televisió Digital Terrestre (TDT) i
que permeten als usuaris navegar i cercar
informació a través del comandament a distància.
 El laboratori de Mataró està instal·lat a l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) i
per ell passaran les persones seleccionades entre
la població general per provar aquests serveis en
casos simulats.  Aquest projecte pilot es diu E-
GOVERN i té un pressupost global de 340.000
euros.

La Llar Cabanellas serà un centre
per a malalts mentals

El director del Servei Català de la Salut
(CatSalut), Carles Manté, i el president del
Patronat de la Fundació Privada Cabanellas,
Mossèn Joan Barat, van signar el passat 19
d’octubre un protocol d'intencions per
impulsar la col·laboració entre les dues
institucions i desenvolupar en el complex de
la Llar Cabanellas serveis adreçats a atendre
l'assistència psiquiàtrica de deficients i
malalts mentals de la zona del Maresme. El
centre estarà format per una unitat
d'hospitalització de subaguts de 40 llits; una
unitat hospitalària de rehabilitació intensiva
de 30 llits i un Centre de Dia (Servei de
Rehabilitació Comunitària) de 50 places. La
construcció dels edificis necessaris s'han de
realitzar en un termini màxim de 7 anys i els
durà a  terme l’empresa municipal
d’urbanisme PUMSA. Pel dret de superfície
d'aquesta finca, CatSalut haurà d'abonar una
pensió anual de 133.000 € més els impostos
que la gravin a la Fundació Privada
Cabanellas.
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El “Tub verd” s’estén per la ciutat
distribuint una energia més sostenible

arlar del Tub verd vol dir parlar de sostenibilitat.
L’energia que fa que una ciutat rutlli prové bàsicament
de recursos (combustibles fòssils) que són limitats,

com el carbó, el petroli o el gas natural. I a més de ser recursos
que no són perdurables en el temps produeixen un impacte
ambiental, contaminen l’atmosfera i provoquen l’escalfament
global del planeta.

El desenvolupament sostenible de les ciutats passa per apostar
per la implantació d’energies renovables a més d’una major
eficiència i estalvi energètic. En aquest sentit, l’Ajuntament
va crear el 1999 l’Agenda 21 Mataró que recull el compromís
de la ciutat amb la sostenibilitat. L’Agenda 21 concreta les
línies estratègiques del Pla d’Acció Ambiental amb les
actuacions dirigides a assolir un desenvolupament en l’aspecte
ambiental sostenible, és a dir, el projecte de futur de la ciutat.

És una iniciativa pionera a Catalunya. En els propers 4 anys està
previst que produeixi l’energia que consumeixen anualment 2.000
famílies. Abans de finalitzar 2006 seran 6 els equipaments
connectats a la xarxa de calor.

Una de les actuacions descrites en l’Agenda 21 Mataró és el
Tub verd. El Tub verd, que es va posar en marxa el 2001, és
una xarxa de distribució de calor que aprofita calors sobrants
d’infraestructures ambientals de Mataró i evita d’aquesta
manera el consum de combustibles fòssils als seus usuaris.
El sistema del Tub verd aprofita, com a energia principal,
l’escalfor que produeix la xemeneia per on surten els gasos
de la combustió que serveixen per assecar els fangs de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) situada a la carretera
N-II. Aquesta escalfor manté la temperatura del circuit d’aigua
calenta la qual es bombeja i dóna servei de manera instantània
als usuaris. Quant al fred, només el poden obtenir les
instal·lacions esportives: el complex esportiu El Sorrall i la
Piscina Municipal.

El Tub verd, la xarxa municipal de calor, funciona com un

P
Xarxa d’instal·lacions del Tub verd

Font de calor Estació de bombeig 1 Màquina de fred al “Sorrall”

Bescanviador  a l’escola Camí del CrosBescanviador a l’ Hospital Estació de bombeig 2
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sistema de calefacció a gran escala, on cada usuari disposa
d’un radiador per obtenir aigua calenta sanitària o calefacció.

A Catalunya aquest projecte és pioner tot i que ja és força habitual
a Europa on se’l coneix amb el nom de District Heating. A
Catalunya hi ha experiències similars (a Sant Pere de Torelló i
a Molins de Rei) però amb la diferència que a Mataró la mateixa
xarxa del Tub verd fa possible obtenir fred i calor.
El projecte sencer té un cost de prop d’1,6 milions d’euros.

Circuit del Tub verd
Les canonades de distribució per on circula l’aigua del Tub
verd són d’acer amb un aïllant tèrmic que limita al mínim les
pèrdues per fuites de calor. Fins ara s’han instal·lat 12,5 km.
Els vials per on passa actualment el Tub verd són: carrer de
la Cosidora; camí lateral de la Riera d’Argentona fins al Camí

del Mig; camí entre l’entrada de la C-60 i les escoles del Cros
i de Les Aigües; passeig de Ramon Berenguer III; ronda de
Josep Tarradellas; ronda de Bellavista; ronda de la Roca
Blanca; carrer de la Lluna; carrer de Sant Josep de Calassanç;
carrer de Sant Sebastià; carrer de Galícia; carrer de Blanes;
costat de l’autopista (darrera el Decatlhon) i a partir d’aquí
es divideix en dos ramals un que va per la plaça de Gran
Bretanya i carretera de Cirera fins arribar a l’Hospital de
Mataró, i un altre que va per la plaça de França, carretera de
Cirera i avinguda del Velòdrom fins a la Piscina Municipal.
La instal·lació del Tub verd s’han anat fent aprofitant la
canalització d’un nou col·lector d’aigües pluvials i altres obres
de reurbanització i remodelació de carrers. Que la canalització
passi per aquests carrers no garanteix que els seus habitatges
s’hi puguin connectar.

El primer equipament que es va connectar a la xarxa va ser
el complex esportiu El Sorrall que cobreix totes les seves
necessitats de calefacció, climatització, aigua calenta sanitària
i deshumectació. I s’han afegit l’Escola Camí del Cros, l’Escola
d’Educació Especial Les Aigües, la Piscina Municipal i
l’Hospital de Mataró.

A finals d’aquest any també s’hi connectarà l’IES Alexandre
Satorras i per al 2007 hi ha la voluntat que també ho facin el nou
Pavelló Esportiu de Cirera, l’Escola Bressol Elna i el CEIP
Antonio Machado (ambdós centres s’estan construint a l’àmbit
de la Via Europa). La xarxa arribarà també a la futura seu del
TecnoCampusMataró situat en el sector d’El Rengle i alhora està
previst que futures promocions d’habitatges particulars de l’entorn
 d’El Sorrall i al marge est de la Carretera de Cirera també puguin
beneficiar-se d’aquesta xarxa de distribució sostenible.
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Dipòsits de tractament de fangs a Pla d’en Boet.
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Als habitatges el Tub verd permetrà l’ús completament
individualitzat del sistema de calefacció i d’aigua calenta.
Aquest sistema garanteix un control acurat de les despeses i
limita el pagament únicament de l’energia que es consumeix.
A més, la instal·lació és senzilla i els escalfadors no requereixen
ventilació per a la sortida de gasos, cosa que permet que es
puguin ubicar en qualsevol lloc de la casa.

L’energia que produeix el Tub verd és més econòmica per a
l’usuari i en redueix el consum de combustibles fòssils,
contribuint a la reducció de gasos que incrementen l’efecte
hivernacle de la terra.

Menys gasos, més energia tèrmica
Des que es va iniciar el projecte s’ha anat incrementant l’energia
subministrada any rere any. Així, el 2004 es van produir
4.200.000kWh d’energia tèrmica; el 2005 van ser prop de
4.400.000 i el 2006 està previst arribar als 7.400.000 kWh.

En els propers 4 anys s’espera que hi hagi un subministrament
anual de 12.300.000 kWh que és l’equivalent al que
consumeixen 2.000 famílies en un any. Aquesta xifra representa
un estalvi energètic de 1.150 tones de petroli i suposa que es
redueixin les emissions a l’atmosfera de 2.500 tones de CO2.

Hospital

Poliesportiu
Cirera

CEIP Cirera

IES Alexandre
Satorras

Piscina Municipal

Poliesportiu Municipal
“El Sorrall”

CEIP Camí del Cros
CEIP Les Aigües

Fonts de calor

Futura connexió
Tecnocampus

pl. de
Granollers

cra. de C
irera

rd
a.
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La xarxa del Tub verd s’extén al llarg de 12,5 km.

EDAR

En proporció aquesta reducció seria com plantar 700 Ha de
bosc, una superfície similar a la del casc urbà de Mataró.

Per a què hi hagi més seguretat en el subministrament i
aconseguir alhora més potència, es vol ampliar les fonts
d’energia. Si fins ara es treu només de l’assecament de fangs
de la depuradora s’espera aprofitar l’energia resultant d’un
altre procés dels fangs i també del Centre de Valorització de
Residus Sòlids Urbans del Maresme (que inclou la
incineradora). D’aquesta manera aquestes instal·lacions
optimitzaran el seu rendiment energètic global, evitant al
màxim calors excedents.

Una nova societat
El Tub verd el va iniciar l’Ajuntament amb la col·laboració
de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. L’Ajuntament el va delegar a Aigües de Mataró
(AMSA), que va constituir la societat anònima Mataró Energia
Sostenible, MES SA. Aquesta societat va néixer el 2001 amb
la voluntat de desenvolupar projectes energètics que ajudessin
a desenvolupar un model de ciutat més sostenible. MES SA
està participada per AMSA, l’Institut Català d’Energia (ICAEN)
de la Generalitat de Catalunya i l’Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministeri d’Indústria.
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CRÒNICA DEL PLE

l’ecosocialista Quiteria Guirao, va recordar tot el procés que

ha precedit aquesta aprovació. Al 2001, la Federació

d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) va manifestar que

no volia més antenes a la ciutat perquè temia que fossin

perjudicials per a la salut. Finalment, el març de 2005

l’Ajuntament va suspendre la concessió de llicències als

operadors telefònics i va iniciar el pla urbanístic amb la

col·laboració d’experts de l’àmbit sanitari i mediambiental,

pares i mares d’alumnes, estudiants de l’escola Miquel Biada,

tècnics del TecnoCampusMataró i de Localred i la FAVM. “La

feina acaba de començar”, va llegir al Ple el representant dels

veïns, Eusebi Vidiella. El projecte necessita el vistiplau de la

Generalitat per ser aprovat definitivament.

El Ple també va formalitzar una permuta amb el Bisbat de

Barcelona que permetrà transformar l’antic parvulari del carrer

de la Muntanya en un nou equipament per al barri de Cirera.

Amb aquesta permuta, aprovada per unanimitat, el consistori

rebrà el parvulari, propietat de la Parròquia de Sant Josep, i

a canvi donarà al bisbat un terreny a Figuera Major. L’alcalde,

Joan Antoni Baron, va felicitar l’Associació de Veïns de Cirera,

perquè per la seva insistència guanyaran un equipament de

l Ple d’octubre va aprovar de manera inicial i per

unanimitat una modificació puntual del Pla General

d’Ordenació que afecta un sector discontinu de la

Riera de Cirera, Rocafonda i Can Soleret. La iniciativa és

important perquè dóna resposta a una reivindicació ciutadana.

L’any passat, els veïns del barri de Cirera van saber que el

Govern municipal tenia previst construir uns 600 habitatges

al terreny de l’antiga fàbrica tèxtil Abanderado, davant del

tanatori. La notícia va indignar els veïns perquè ningú no els

havia avisat d’un projecte que tampoc no els agradava. Ara,

el nou projecte convertirà aquest solar industrial de Cirera en

una zona residencial amb pisos i amb una nova escola de

primària –la futura Marta Mata. L’espai farà d’enllaç entre

Cirera i Camí de la Serra. Però també sortirà guanyant el barri

de Rocafonda, on s’ha projectat una altra escola de primària

i un institut. Pel que fa a Can Soleret serà zona terciària.

Un segon punt destacat del Ple va ser l’aprovació provisional

i unànime del Pla urbanístic per a l’ordenació dels

emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a

Mataró, que regularà la instal·lació d’antenes de telefonia

mòbil a la ciutat. La regidora de Ciutat Sostenible,

El Ple dóna una resposta positiva i
unànime a tres reivindicacions veïnals
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Des del març de 2005 no s’han instal·lat a la ciutat més antenes de telefonia mòbil a l’espera de l’aprovació del Pla urbanístic que les reguli.
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barri. Ara, hauran de negociar junts un pla d’usos per a l’edifici,

que serà enderrocat i reconstruït perquè té aluminosi.

A més de l’esment al primer aniversari del butlletí municipal,

el Ple d’octubre també podrà ser recordat per altres qüestions.

ERC va presentar Francesc Teixidó, el nou regidor d’Habitatge

i alcaldable republicà a les eleccions municipals. Teixidó va

protagonitzar l’anècdota més simpàtica de la nit en equivocar-

se a l’hora de fer les votacions. El president del Patronat

Municipal de Cultura, l’ecosocialista Jaume Graupera, també

va tenir un paper destacat en donar una bona notícia. L’enderroc

de dos edificis situats al carrer d'Argentona amb la Muralla

de la Presó el passat setembre no ha malmès una part de la

muralla de la ciutat, com s’havia pensat en un primer moment.

Segons Graupera, la muralla va ser enderrocada als anys 30,

quan van construir els edificis. Els treballs arqueològics han

permès comprovar que era per sota del paviment.

Del Ple també cal recordar el debat suscitat arran d’una

pregunta de l’oposició sobre l’inici del curs escolar. CiU i

PPC volien saber si la regidoria d’Ensenyament tenia controlada

la posada en marxa de la sisena hora, però també van interessar-

se sobre l’estat de l’escola de Figuera Major, que ha iniciat

el curs en mòduls. L’oposició preguntava perquè els alumnes

havien de fer classe en un edifici que té part de la instal·lació

incompleta. El regidor d’Ensenyament, Josep Comas (ICV-

EUiA), va explicar que l’empresa contractada per instal·lar

els mòduls i condicionar-los havia presentat fallida.

Finalment, convé esmentar el diàleg mantingut entre el

representant de CiU Josep Lluís Martí i la presidenta de

l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró

(IMPEM), la socialista Alícia Romero, en referència al turisme.

Martí va qüestionar l’objectivitat del balanç municipal de la

temporada turística, publicat per la majoria de mitjans de

comunicació locals. Romero va assegurar que les dades eren

fiables i a partir d’aquí va començar un debat sobre la promoció

de la ciutat. Martí va insistir que la campanya turística d’aquest

estiu havia estat fluixa perquè els comerciants i restauradors

no havien notat un augment de clients. El representant de CiU

també va dir que Mataró necessita més places hoteleres i que

ha d'allunyar-se del concepte de sol i platja. Però la resposta

de Romero va ser clara, en assegurar que els mitjans de

comunicació són lliures a l’hora d’interpretar qualsevol

informació; que els results de la campanya han estat bons;

que Mataró no necessita més hotels perquè el que ha de fer

és atraure els turistes de l’Alt Maresme i, finalment, que “la

ciutat ha de potenciar el concepte de sol i platja”.

Betty Doñate

Acords de la sessió plenària
del 5 d’octubre de 2006

Modifiquen el projecte
urbanístic de Cirera industrial
El Govern municipal aprova amb el suport de CiU i el PPC

una modificació puntual del Pla General d’Ordenació que

millora un ambiciós projecte urbanístic de Cirera. Amb el

canvi, que afecta més de 81.000 m2, els veïns de Cirera tindran

pisos, però també una escola, un equipament cívic, un edifici

terciari i oficines i zones verdes. El barri de Rocafonda

guanyarà un espai verd i dos centres educatius, mentre que

Can Soleret serà zona terciària.

Primer pas per regular la
instal·lació d’antenes de telefonia
El Ple formalitza també per unanimitat l’aprovació inicial del

Pla urbanístic que regularà la instal·lació d’antenes de telefonia

mòbil a la ciutat. La FAVM felicita la regidoria de Ciutat

Sostenible per haver inclòs algunes de les seves propostes en

aquest pla, com la inspecció regular de les estacions de

telefonia. El pla necessita el vistiplau de la Generalitat per

ser aprovat de manera definitiva.

L’antic parvulari de Cirera
serà un equipament de barri
Resposta a una altra reivindicació històrica. L’equip de Govern

aprova amb el suport de l’oposició un intercanvi de propietats

que aconsegueix l’antic parvulari de Cirera per a usos veïnals.

El consistori rep el solar d’aquest edifici, situat al carrer de

la Muntanya i propietat de la Parròquia de Sant Josep, i dóna

un terreny de la Riera de Figuera Major al Bisbat de Barcelona.

Suport a Pepe Rubianes
i a la llibertat d'expressió
El tripartit (PSC, ICV-EUiA i ERC) i CiU aproven un punt que

defensa la lliure expressió artística en relació a l’obra de teatre

de Pepe Rubianes ‘Lorca eran todos’. El PPC hi vota en contra

perquè no pot donar suport a “actituds que són motiu d’escàndol”,

segons el popular José Manuel López. D’altra banda, l’equip

de Govern i CiU rebutgen una moció del PPC contra l’anunci

de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes.

Ciutat Pubilla de la Sardana
La capital del Maresme ja no es conforma amb haver estat

ciutat gegantera per primera vegada. Per això el Ple aprova

per unanimitat que Mataró presenti la seva candidatura per

ser Ciutat Pubilla de la Sardana 2008-2009.

15
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Els casals municipals d’avis i els centres cívics ofereixen diferents activitats lúdiques
i d’oci per afavorir les relacions socials entre la gent gran

Menjador al Casal de la Gent Gran de CerdanyolaClasses d’informàtica al Casal de la Gent Gran de Pla d’en Boet

Lectura al Casal de la Gent Gran de Rocafonda Esport a la piscina municipal “El Sorrall”

Tai Chi al casal de la Gent Gran del Parc Central Jocs de taula al Casal de la Gent Gran del Parc Central
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1 de gener de 2006 Mataró comptava amb 17.311

persones majors de 65 anys (el que representa el 14,56%

del total de la població), d’aquests 4.529 tenen 80 anys.

Una part d’aquest col·lectiu pot desenvolupar la seva

vida amb normalitat i autonomia però n’hi ha una altra que és

vulnerable i fràgil i necessita de diferents graus de suport.

Aquesta població, i la que es troba en situació de dependència,

requereix una atenció especial per part dels Serveis Socials de

l’Ajuntament amb la finalitat de millorar-ne les seves condicions

de vida, tant a nivell sanitari com social. Mataró al llarg d’un

any ha format part, juntament amb altres 13 municipis, d’un

projecte pilot per desenvolupar la llei de dependències que

està previst que entri en vigor el proper mes de gener.

Per poder abastar les necessitats d’aquest col·lectiu, que cada

vegada és més gran donat el progressiu envelliment de la

Mataró tindrà abans de 2007 tres menjadors per a la tercera edat.
El servei de teleassistència s’estén a finals d’any a 400 domicilis i
l’any vinent a 1.200. Al carrer de Carlemany s’està construint un
edifici d’habitatges de protecció oficial per als avis.

A població, l’Ajuntament disposa d’un ampli ventall de serveis

d’àmbit social, sanitari, sociosanitari i d’oci i turisme. La

majoria d’aquests s’aglutinen en l’Agència d’atenció a la gent

gran i a les persones amb dependència creada el 2003 (carrer

de Cuba, 47. De 9 a 14 h i de 16 a 19 h, divendres a la tarda

no). Més de 30 serveis que van des de proporcionar bugaderia,

suport a domicili (atenció a la llar i a la persona), petits

arranjaments a la casa, àpats a domicili, carnet blau, transport

adaptat, la teleassistència, el xec servei i a la gestió de tots

aquests serveis i recursos d’una manera individual i adequada

a cada persona i situació, entre d’altres. El pressupost que

l’Ajuntament dedica a aquest col·lectiu és d’1.023.857,06

euros al qual se li han de sumar les subvencions que aporta la

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Fins octubre de 2006 els Serveis Socials de l’Ajuntament han
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L’usuari de la teleassistència pot comunicar-se les 24 hores del dia amb una central d’alarmes que el poden assistir i intervenir en cas d’emergència.

Més de 30 serveis per millorar les
condicions de vida de la gent gran
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atès 1.900 usuaris, dels quals 990 reben ajuda diària i se’ls hi

fa un seguiment continuat.

Teleassistència per a tots els majors de 80 anys
La novetat d’aquest trimestre ha estat la universalització del

servei local de teleassistència: s’oferirà a tota la població més

gran de 80 anys que ho desitgi de manera gratuïta. La

teleassistència, a través d’un petit aparell en forma de penjoll,

permet a l’usuari comunicar-se les 24 hores del dia amb una

central d’alarmes i d’aquesta manera poder rebre atenció d’un

equip de professionals qualificats i intervenció en cas

d’emergència (a través d’una unitat mòbil) que disposen de

les claus de l’habitatge per poder accedir-hi sense dificultats.

SERGESA és l’empresa que gestiona la teleassistència. En

aquests moments 269 domicilis formats per ancians més grans

de 80 anys que viuen sols o acompanyats per persones de més

de 75 tenen aquest servei que està previst estendre fins a finals

d’any a 400 i arribar a un total de 1.200 domicilis l’any 2007.

Aquesta universalització l’ha cobert la Diputació de Barcelona.

Menjadors públics
A més, enguany s’ha obert el segon menjador adreçat a la gent

gran. Aquest nou menjador s’ha establert al Casal Municipal

de la Gent Gran Rocafonda-El Palau i té capacitat per a 24

persones que paguen 4,13 _ per àpat. Aquest servei se suma al

ja existent al Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola,

també amb capacitat per a 24 persones. I està previst que abans

de finalitzar el 2006 es posi en marxa el del Casal Municipal

de la Gent Gran del Parc Central, per a unes 16 persones més.

Aquests menjadors tenen com a finalitat oferir uns àpats

equilibrats i sans a més de propiciar les relacions socials entre

els avis prevenint situacions d’aïllament i soledat.

Habitatges de protecció oficial
El 2007 s’acabaran les obres de construcció del primer edifici

de lloguer de protecció oficial destinat a la gent gran. L’empresa

municipal d’Urbanisme, Promocions Urbanístiques Municipals,

SA (PUMSA), sota la gestió de Prohabitatge Mataró, està

construint un edifici amb 30 habitatges al carrer de Carlemany

6-12 del barri de Cerdanyola amb la finalitat d’afavorir a un

col·lectiu que pot tenir greus dificultats a l’hora d’aconseguir

un habitatge digne.

Atenció domiciliària
Una altra de les iniciatives que ofereix l’Ajuntament i que es

va iniciar el 2002 és el xec servei. És un val de descompte

destinat a finançar una part del cost del consum de determinats

serveis d’atenció domiciliària (el 100% o el 33% segons el

nivell d’ingressos de l’usuari). N’hi ha de dues classes: un

amb el qual l’usuari rep atenció personal de mans d’un

treballador familiar en la higiene personal, acompanyament
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o canvis posturals, i l’altre que està adreçat als temes de la

casa, amb el que un auxiliar de la llar fa la neteja de la casa,

el menjar o arregla la roba. Cada xec equival a una hora d’ajut.

El 2005 es van atorgar 679 xecs servei.

La Biblioteca pública Pompeu Fabra proporciona, per la seva

banda, un programa que porta al domicili de la gent gran amb

mobilitat reduïda llibres de l’equipament.

Casals, residències i centres de dia
Com a equipaments municipals destinats al servei de les

persones grans hi ha els casals (alguns estan ubicats en els

centres cívics). A Mataró actualment n’hi ha 6 on es poden fer

diferents activitats amb la voluntat d’incentivar la cohesió

social, entre aquestes: manualitats, activitat física, tallers de

memòria o informàtica. A més d’un sortida cultural al mes.

Mataró també dóna la possibilitat d’utilitzar els serveis

d’acolliment diürn, els centres de dia. La ciutat té en aquests

moments un total de 144 places, de les quals 108 són privades

i 36 municipals (la majoria de les quals es troben a la Residència

de Sant Josep). I quant a places de residència permanent n’hi

ha 742: 400 són privades i 342 concertades.

El xec servei són vals de descompte per a l’atenció domiciliària

La teleassistència és un servei gratuït per a persones més grans de 80 anys
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“L’activitat humana que es fomenta a
l’Innovàtic no és futur, sinó present”

mésmataró

Jorge Wagensberg, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació
La Caixa, serà l’encarregat de donar el tret de sortida a la Fira de les
Tecnologies, la Innovació i el Coneixement, Innovàtic, que se celebra a
Mataró aquest mes de novembre.

- Què li sembla la iniciativa de fer una Fira de la Tecnologia
com l’Innovatic?
- “Crec que és una molt bona idea, ja que es genera un espai on

es concentra i s’estimula una activitat humana que ja no és futur,

sinó present. Significa un gran punt de trobada per a tots els que

formem la comunitat científica i tecnològica -que no és el

mateix- i per iniciar o continuar un contacte amb aquest sector

empresarial”.

- Però no resulta un tant anacrònic que s’organitzi una
trobada presencial en un ambient on preval el contacte
virtual a través d’Internet?
- “És cert que les grans exposicions del sector han perdut el seu

sentit inicial amb l’avenç de les noves tecnologies. Ara s’han

convertit gairebé en parcs temàtics, amb grans desplegaments

publicitaris però poques novetats desconegudes fins al moment.

En canvi, les fires de petit format, que es fan a ciutats mitjanes

com el cas de Mataró, sí que mantenen un alt grau d’interés. És

cert que abans es coneixien les novetats i es tancaven els negocis

in situ i avui en dia les persones que hi participen arriben a la

Fira amb molta més informació, però les fires de petit o mitjà

format són un autèntic un lloc de trobada, de foc creuat entre els

diferents actors que operen al sector”.

- Mataró està apostant en ferm per les noves tecnologies,
com d’altres ciutats catalanes de dimensions similars...
- “Iniciatives com el TecnoCampusMataró són exemples a

seguir per altres comunitats que no tenen una gran activitat

industrial, i que poden trobar en les noves tecnologies el sector

empresarial que els hi falta. A Mataró, a més, aquesta iniciativa

compta amb una garantia de coneixement, com és la seva pròpia

Universitat, que és l’organisme que sempre ha d’anar pel davant,

obrint nous camins. Respecte a la proliferació d’iniciatives

similars, tot suma si es tracta de bones idees, sobretot si van a

favor de l’excel·lència. Amb tot és lògic que amb el temps hi

haurà una selecció natural”.

Nascut a Barcelona el 1948, Jorge Wagensberg és
és el director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient
de la Fundació La Caixa. Doctor en física i Premi
Nacional de Catalunya al Pensament i la Cultura
Científica, és l’ideòleg, dissenyador i director de
Cosmocaixa, el gran museu dedicat a la ciència i la
tecnologia sorgit l’any 2004 de l’antic Museu de la
Ciència de Barcelona.

Wagensberg acumula un currículum envejable
en diferents àmbits de la ciència: ha escrit una
dotzena de llibres, ha publicat prop de 500
articles d’assaig i divulgació científica als
principals diaris i revistes especialitzades, ha
dissenyat multitud d’exposicions científiques i
ha actuat com a consultor de diversos projectes
museogràfics arreu del món, des de Xile a Túnez,
passant per Brasil, Israel o Itàlia.
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CONVIU MATARÓ

El telèfon del civisme és una eina adreçada
als ciutadans per millorar el seu entorn

Es poden comunicar incidències en
l’arbrat o enjardinament, enllumenat
públic, calçades malmeses o temes
relacionats amb la recollida de la
brossa, entre d’altres.

ls mataronins compten amb un telèfon gratuït, el 900

859 009, perquè puguin comunicar incidències a la via

pública i als serveis municipals i facilitar-los que

participin activament en l'aconseguiment d'una ciutat més

cívica. Aquest telèfon del civisme dóna servei les 24 hores

del dia i té com a principals objectius implicar a la ciutadania

en un civisme actiu, respectar l'espai col·lectiu, millorar la

convivència i les relacions ciutadanes i reduir els actes

incívics.

La iniciativa es desenvolupa a través del Servei d'Atenció

Ciutadana de l'Ajuntament i és atès per operadors/res

telefònics que prenen nota de les incidències i

comunicacions i les transmeten als serveis o empreses

municipals directament competents.

Els principals casos que es poden comunicar a través del

telèfon del civisme són incidències en l'arbrat o

enjardinament (si es detecten arbres arrencats o que s'han de

podar per exemple); incidències en l'enllumenat públic;

esvorancs a calçades o voreres i/o objectes que entorpeixin

el pas de vianants o vehicles; qüestions relacionades amb la

recollida de la brossa (contenidors plens, recollida de trastos

vells, etc) i incidències a semàfors, senyals de trànsit o

desperfectes al mobiliari urbà.

El servei d'Atenció Ciutadana manté, paral·lelament, el

telèfon d'atenció ciutadana 010, que segueix donant el servei

d'informació municipal i la gestió de tràmits telefònics

(sol·licituds de volants d'empadronament, inscripcions a

activitats organitzades per l'Ajuntament, etc). A diferència

del telèfon del civisme, les trucades al 010 van a càrrec de

l'usuari.

E

1.  El telèfon del civisme serveix, per exemple, perquè els ciutadans puguin informar

gratuïtament sobre mobiliari o serveis urbans malmesos.
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Jordi Savall serà l’estrella de la
25a Setmana de Música Antiga
Un total de tres concerts, quatre conferències i dues visites
comentades conformen una programació de luxe per celebrar
els vint-i-cinc anys del cicle.

l Patronat Municipal de Cultura, conjuntament amb

els grups Unda Maris i Te de Tertúlia, han organitzat

per enguany una Setmana de Música Antiga

convidant a grans intèrprets reconeguts internacionalment

com Jaap Schröder i Jordi Savall.

Aquest cicle musical és un dels més veterans a Catalunya, i

s’ha anat especialitzant en la interpretació historicista de la

música antiga i barroca, amb els seus instruments originals.

Al llarg de la setmana del 23 de novembre fins al 3 de

desembre s’aniran celebrant diferents activitats: hi haurà una

conferència sobre Mozart a càrrec de Pere Albert Balcells el

dia 23, a les 8 del vespre, a la Capella dels Dolors; el concert

de Jaap Schröder i el grup Hippocampus serà el dia 25,

també a les 8 del vespre i a la Capella dels Dolors; el concert

de Jordi Savall serà el dia 30 a les 9 del vespre, al Teatre

Monumental, i una cantata basada en l’obra de J. S. Bach,

presentada per Francesc Cortés, s’escenificarà a la Capella

del Roser de la basílica de Santa Maria el diumenge 3 de

desembre a les 9 del vespre. La cantata comptarà amb la

dramatúrgia de Josep Pujol i els actors Quim Lecina i Llorenç

Blasi. A part hi haurà una conferència presentació abans de

cada interpretació, i dues visites guiades: el dissabte 25 a la

basílica de Santa Maria i la Capella dels Dolors, i el

diumenge 3 de desembre un recorregut pels carrers de Mataró

per conèixer la seva història. El preu de cada concert serà de

8,50 euros, i les entrades es poden comprar a les oficines de

Caixa de Catalunya, al servei Tel-Entrada i al Patronat

Municipal de Cultura.

Més informació: www.cultura.mataro.cat

E
Jordi Savall actuarà a Mataró el pròxim dia 30 de novembre, a les 9 del vespre, al teatre Monumental
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N O V E M B R E

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

Exposició Projecte N.A.S

Exposició Side B

Fira mercat de tardor

La Mostra de Nous Realitzadors proposa algunes de
les pel·lícules més destacades del darrer any, centrades
en el cinema més reivindicatiu i les propostes més
innovadores. També s'exhibiran els curtmetratges
seleccionats per als premis d'aquesta desena edició,
prèviament a la projecció de cada pel·lícula.

DIVENDRES 3
Proyecto nueva era + Brick, a les 22

DISSABTE 4
Banal + 4 ,  a les 18 h
Frozen souls + Grain in ear, a les 22 h

DIUMENGE 5
Garto + Kirikú'fa i les bèsties salvatges, a les 12 h
Avatar + Les invisibles, a les 18 h
Corrientes circulares + The death of Mr. Lazarescu,
a les 20 h

DIJOUS 9
Éramos pocos + Eve and the Firehorse, a les 22 h

DIVENDRES 10
Peacemaker + Los abandonados, a les 22 h

DISSABTE 11
Red road, a les 18 h.

Lliurament dels premis de la X Mostra de Curtmetratges
i projecció de la última pel·lícula,
Grbavica (El secreto de Esma), a les 22 h

Preu: 5 euros.
Amb els abonaments de la Mostra, 3 euros per pel·lícula

Més informació: www.cultura.mataro.cat/mostracinema

XXVIII Mostra de Cinema de Mataró/ X Mostra de Curtmetratges de Mataró

24 · divendres
Fira
Mostra d'entitats de
Mataró
Inauguració el dia 24 a les 19 h
FINS AL 26 DE NOVEMBRE

Espai Firal del Nou Parc Central
Dv 24 i dg 26 a partir de les 10 h
Dissabte 25, a partir de les 16 h

Dansa
Work in progress de la
Cia Trànsit
Companyia Trànsit.
Direcció de Maria Rovira.
Presentació amb públic de
l'espectacle "El salt de Nijinski".

Teatre Monumental
A les 22 h

26 · diumenge
Inauguració
Carrer de Sant Antoni
Inauguració de la reurbanització
del carrer de Sant Antoni.
A les 12 h

4· dissabte
Fira
Fira mercat de tardor
Productes típics de la tardor.

Pl. de l’Ajuntament
De 10 a 21 h

9· dijous
Conferència
"La ciència és conèixer
el món i la tecnologia
és canviar el món"
A càrrec de Jorge Wagensberg,
director de l'Àrea de Ciència i Medi
Ambient de la Fundació "La Caixa".
Amb motiu de la innauguració de
INNOVATIC.

Espai Firal del Parc Central
A les 19 h

10 · divendres
Fira
INNOVATIC
FINS AL 12 DE NOVEMBRE

Fira tecnològica i de la innovació.

Espai Firal del Parc Central
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

11 · dissabte
Inauguració
Plaça de Beat Salvador
Inauguració de la reurbanització
de la plaça de Beat Salvador.

A les18 h

12 · diumenge
Campanya informativa
“Mascotes ciutadanes”
Organitzada per l'Ajuntament, la
Diputació i Pirena per tal de
sensibilitzar sobre la importància
d'una actitud responsable per part
dels propietaris de gossos.

Parc Central
De 10 a 18 h

18 · dissabte
Teatre
“El Mikado”
Companyia Dagoll Dagom. Direcció de
Joan Lluís Bozzo. Opereta de cent vint-
i-cinc anys de vida que s'ha convertit
en un clàssic del teatre musical.

Teatre Monumental
A les 22 h
Platea: 19,60 euros
Amfiteatre: 16,20 euros
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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
On són les dones?
Carrer d’en Palau, 32-34. Fins al 26 de novembre.
Recorregut per les representacions pictòriques femenines en
l’art català de finals del s. XIX i tot el s. XX.

Museu de Mataró
22a exposició de bolets del Maresme
El Carreró, 17. Del 4 al 12 de novembre.
Mostra que pretén donar a conèixer el món dels fongs, a
entendre'l i respectar-lo i, d'aquesta manera, col·lborar en la
seva conservació.

Espai f

Side B. Les fletxes del graffiti
Carrer Nou, 11. Fins al 10 de desembre.
Instal·lació a càrrec de Kene (Àlex López), Ma’la (Mateo Lara)
i Radok (Jordi Zaragoza), membres de l’associació AUM (Artistes
Urbans del Maresme), en què una ciutat urbana ocupa l’espai
expositiu en una proposta expressa per l’Espai f.

Fàbrica Cabot i Barba
Mataró millora, millora Mataró. El front de mar
Inauguració divendres 3, a les 13 h

Plaça de Miquel Biada, s/n. Fins al 30 de desembre.
La mostra recull les principals actuacions que es desenvolupen
i projecten a la façana marítima de Mataró, que representen
una important transformació urbana, però també representen
el futur econòmic i social de la ciutat.

Piscina Municipal /Centre Municipal
d'Esports El Sorrall
Piscin_art 02
Piscina Municipal, av. del Velòdrom, 25.
Del 24 de novembre de 2006 a l'11 de febrer de 2007
Centre Municipal d'Esports El Sorrall, rda. de Josep Tarradellas,
103La iniciativa respon al projecte "Propostes d'Art a les
instal·lacions" que es realitza a les Piscines Bernat Picornell
de Barcelona, amb propostes dels alumnes de l'Escola Massana
i de la Facultat de Belles Arts. La selecció de peces ha anat
a cura d'Àurea J. Perelló i Maria Sellarès, coordinadores del
projecte.
Els artistes participants són Jordi Ayuso, Mercè Piqué, Sílvia
Pujagut i Diego Javier Marmolejo/Laura Polls.

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.

Menjador
Autoretrats dels germans Arenas
Fins al 21 de gener de 2007.
Selecció d’autoretrats dels germans Arenas fets en èpoques
diferents i utilitzant diveres tècniques, especialment el dibuix.

Sala 1
Jordi Puiggalí. Retrats.
Del 6 d’octubre al 17 de desembre.
Exposició d’obra de l’artista mataroní Jordi Puiggalí (Mataró,
1922) dins del cicle “Senyors i Senyores. El retrat”

Sala 2
Mercè Gallifa
Inauguració divendres 3, a les 20 h
Del 3 de novembre al 17 de desembre.
Exposició de l'artista Mercè Gallifa (Mataró, 1967), entorn el
tema del retrat.

La finestra / La galeria
N.A.S. Jordi Lafon
Finsl al 17 de desembre.
Instal·lació del projecte en procés de Jordi Lafon (Barcelona,
1967) on l'artista retrata persones que tenen una implicació
en la seva trajectòria vital i artística amb un nas de pallasso .

Ca l’Arenas. Centre d’art
del Museu de Mataró
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Mataró, un nou impuls cap el futur

mb el pressupost 2007 de l’Ajuntament de ataró, conclou

aquest mandat municipal. Els socialistes n’estem

especialment contents ja que s’acompliran, amb escreix,

les propostes que fèiem en el nostre programa electoral.

Així, des del Govern, hem prioritzat aquelles accions que

més preocupen als ciutadans: l’accés a l’habitatge

construint-ne uns 250 de protegits per a joves, famílies,

gent gran i persones amb discapacitats; la millora de

l’aparcament amb 963 places noves en diferents punts de

la ciutat i 1500 més fent-se; l’increment de la qualitat de

la neteja de la ciutat amb nous contenidors i màquines;

l’augment de la seguretat i el civisme amb més policies al

carrer; la convivència ciutadana amb el desenvolupament

del Pla contra els Amuntegaments en els habitatges; la

creació del Centre per a la Dona; noves escoles i instituts;

nous equipaments esportius i l’atenció a les persones més

grans.

A més, estem projectant el futur de la ciutat i per això

posarem en marxa un òrgan de planificació de la Formació

i Treball, per tal de connectar la formació amb les

necessitats del mercat; la promoció de la ciutat amb el Pla

Mataró, ciutat mediterrània; el desenvolupament del

projecte TecnoCampusMataró i la TDT. (Més informació

http://mataro.socialistes.org)

Volem adaptar la ciutat per a atendre els imprescindibles

canvis socials, econòmics, tecnològics i culturals de la

societat, sense pujar la pressió fiscal i amb eficàcia. Que

la ciutat estigui preparada perquè els ciutadans hi puguin

viure i treballar, tranquils i contruint el seu projecte

personal.

A

mésmataró

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista

1) L’Alcalde Joan Antoni Baron, explicant el Programa
d’Actuació Municipal 2007.
Autor: Quim Puig/Més Maresme

2) Visita de l’Alcalde Joan Antoni Baron al nou aparcament
d’El Tabalet.
Autor: Simó Gràcia/CAPGRÒS

3) D’on vénen els ingressos municipals.
Font: Ajuntament de Mataró.
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Joaquim Fernàndez i Oller
Regidor Grup Municipal de Convergència i Unió

Una altra oportunitat
perduda

 a uns dies, es va presentar a Manresa el Centre

d'Innovació en Productivitat de Microsoft, que tindrà

com a missió millorar la productivitat a l'empresa

privada i a l'administració mitjançant l'impuls de l'ús de les

tecnologies de la informació.

Fa sis mesos, Mataró, Vilanova i el districte 22@ de

Barcelona, eren candidates per acollir el Centre. Inicialment

es va descartar Vilanova i Mataró, segons els responsables

locals, va ser desestimada per la decisió política d’ubicar-

lo a Barcelona. Però finalment, durant la presentació a

Manresa, hem conegut la veritat. Fa cinc mesos, l’actual

alcalde de Manresa, que substituïa a Jordi Valls, actualment

Conseller de Treball i Indústria, del que depèn el Centre

d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM),

organisme encarregat de trobar ubicació al Centre, va rebre

una trucada per explicar-li el que estava en joc. Segons les

seves pròpies paraules, des d’aquell moment es van posar

a treballar immediatament per no perdre el tren. I a Mataró,

qui ha treballat per no perdre el tren? Qui ha anat a cercar

la col·laboració d’empreses i institucions? Quin pes tenen

els membres del nostre govern municipal davant els seus

companys de partit? Mentre Mataró tot just té el terreny i

un projecte, a Manresa tenen un Centre Tecnològic al costat

de l’Escola Universitària Politècnica i estan treballant en

el futur Parc Tecnològic de la Catalunya Central amb altres

ajuntaments del Bages i al costat d’institucions privades

com Caixa Manresa i Cambra de Comerç. Una vegada més,

ens han passat la mà per la cara i hem col·leccionat una

nova oportunitat perduda.

F

Un any de butlletí municipal.
Temps per fer balanç

  onvergència i Unió, actuant amb responsabilitat,

 ha donat suport a la majoria de propostes

comunicatives que l’actual govern municipal ha fet

durant aquest mandat. Podia haver optat pel camí de la

demagògia, com fan altres, però ha triat donar als ciutadans

la possibilitat de rebre puntual informació del Consistori.

S’han donat noves idees, fins l’extrem que la ràdio municipal,

després de les aportacions de CiU, no té res a veure amb

la primera proposta que es va posar sobre la taula. L’única

condició per participar ha estat que els productes

comunicatius municipals fossin generadors d’informació

i no propaganda del govern.

Però, si es vol seguir millorant, cal fer balanç, especialment,

si el producte es paga amb diner públic. És per això que

quan el butlletí municipal “MesMataró” porta un any al

carrer és un bon moment per fer-ne un primer anàlisi i

revisar si s’han complert els objectius fixats.

En un any s’ha canviat l’empresa encarregada de la seva

distribució i encara no tenim garantit que arribi a tots els

domicilis de la ciutat, que era un dels objectius inicials. De

les pàgines dedicades a publicitat, que havien d’ajudar al

seu finançament, només un 17,5% del total són publicitat

no institucional i, d’aquesta, la quarta part és de l’empresa

editora de la revista o d’empreses de serveis amb concessions

municipals. És a dir que, només un 13% de la publicitat és

d’empreses que no tenen res a veure amb l’Ajuntament.

Fet que demostra la poca confiança amb el butlletí per part

dels possibles anunciants.

No discutim el contingut del butlletí municipal, tot i que

hi ha algunes coses innecessàries, com que l’editorial es

converteixi amb un escrit mensual de l’alcalde amb fotografia

inclosa, però no hem de dedicar més recursos dels acordats

inicialment al projecte, encara que sigui amb publicitat, i

hem de saber que tots els ciutadans reben la mateixa

informació. CiU seguirà treballant pels interessos dels

ciutadans i acceptem l’oferta feta en el darrer Ple municipal

pel responsable de l’Àrea de Presidència, oferint la

possibilitat de continuar parlant sobre el butlletí. 

C
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Mataró té una cita amb el futur

I també perquè tenim un model esgotat hem perdut moltes

oportunitats de situar-nos en el mapa de les ciutats importants, de

ser referència en alguna cosa, com ho havíem estat històricament

com a capital del tèxtil. El problema és que no sabem clarament
a on volem anar ni què volem ser.

En el Partit Popular tenim clar per quin tipus de ciutat
apostem. Volem una ciutat més oberta, més propera, segura,

neta i accessible. I, sobretot, una ciutat que impliqui

cívicament als seus ciutadans i en la que la administració

actuï com element dinamitzador de la societat i no com a

fre com passa en aquest moment a Mataró.  Una ciutat que

s’anticipi als problemes i doni resposta als reptes.

En aquest moment ja fem tard en iniciar un nou impuls de

la ciutat. Ens falta la ambició necessària per fer de Mataró

una ciutat important i generadora d’oportunitats. Ara només

comptem amb l’avantatge de ser una ciutat relativament

propera a Barcelona amb una oferta d’habitatges a millor

preu que la capital i el seu entorn més immediat. Però això

no ens garanteix el futur. I si no hi posem res més quedarem

com un altre ciutat despersonalitzada més de l’òrbita

barcelonina.

Els pròxims anys son decisius. I aquest repte necessitarà
d’un nou govern. Amb noves idees, per canviar i

transformar la ciutat. Per fer de Mataró una ciutat global i

oberta, creadora d’oportunitats i competitiva. Una ciutat

mes humana i culta, amb millor formació.

En definitiva, ens queda ni més ni menys que lo  més

important per fer: inventar les possibilitats de progrés
que han de permetre que els nostres fills es guanyin la vida

en les properes dècades.

ortem més de vint-i-set anys d’ajuntaments democràtics.

Durant aquest temps, els ajuntaments han donat un servei

important als ciutadans. Un servei proper en el que han

hagut de demostrar una capacitat de gestió, més o menys eficaç, i

de vegades sense tenir les competències ni els recursos. En aquesta

primera etapa, que podríem dir que a Mataró va durar fins el 1999,

s’havia “d’ordenar” la ciutat. A tal efecte, s’han anat creant serveis i

una estructura municipal, que a Mataró per cert és enorme.

En aquests moments, ja en ple segle XXI, estem en els inicis d’una
societat nova, diferent. Amb nous valors i referents. I en unes

ciutats en que la societat civil voldrà un protagonisme més important,

en part perquè els polítics han deixat de parlar dels problemes reals

de la gent. En resum, en aquest nou escenari, els municipis han de
respondre a nous reptes, millorar els serveis públics donant més

qualitat, una millor gestió dels recursos, la delimitació de les

competències i el seu finançament i, sobre tot, respondre a les
demandes i noves exigències reals dels ciutadans. A Mataró,

desprès de 27 anys de govern socialista, tenim un model acabat que

ja no és capaç de donar la resposta necessària als nous reptes que

ens estant venint al damunt.

Per això, l’anterior alcalde Manuel Mas ja va dir en la darrera

campanya electoral que “el model socialista de ciutat va acabar
amb la inauguració del nou Parc Central l’any 2000”. I és així.

A la nostra ciutat estem en una situació de crisi postindustrial i amb

excés d’immigració, provocada en part per les polítiques

demagògiques d’una esquerra que des dels ajuntaments s’ha negat

a col·laborar amb la detecció i repatriació dels qui estan a la ciutat

en situació irregular.

P

Paulí Mojedano i Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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engrandiment de l’estat del benestar i reconeixement de

drets”

Tres son els camins que estem impulsant en els diferents

àmbits polítics en què tenim representació i no sense

dificultats. El primer que es necessita és tenir canals estables

de regularització; en segon lloc, ampliar l'Estat del benestar,

perquè les polítiques per a la inclusió arribin a totes les

persones excloses per igual, siguin o no immigrants; i en

tercer lloc, reconèixer drets socials polítics. Iguals

obligacions, i per tant igualtat de drets.

Una societat democràtica

Avui, l'extensió dels drets civils hauria de ser una qüestió

de temps. Els drets laborals o socials dels estrangers ja

ningú discuteix. Sembla com si es tractés de drets que no

tenen vinculació alguna. Com es deia en el moviment

sufragista cal recordar que els drets socials i laborals van

lligats als polítics. Si els dissassociem acaben en paper

mullat.

“Avui sense el dret de vot per a totes les persones, per als

ciutadans que viuen i treballen amb nosaltres ens trobem

davant una democràcia amputada, parcial, relativa”

I creiem que és necessari perquè cap societat pot

desenvolupar-se democràticament quan una part important

de la mateixa està al marge de drets polítics bàsics.

Una vacuna contra la xenofòbia

L'absència d'un dret tan bàsic com és votar i poder ser votat,

fa no només que grups de la nostra societat puguin viure

perfectament al marge de  la  “res pública”, de la cosa

publica, sinó que a més els governants pugui ser-los

indiferent fer una política cap a determinats col·lectius, o

fins i tot que caiguin en el càlcul electoral d'ignorar a aquell

que sap que mai li podrà votar.

l dret de vot per a les persones immigrades: una
reivindicació necessària

En Ple del més de Novembre hem promogut una moció

per demanar pel dret a vot de les persones immigrades.

No és la primera vegada que ho impulsem, ja que el 1996

el nostre grup ja va promoure una moció sobre mesures

en favor dels immigrants, i tot i que va ser aprovada pel

Ple Municipal del 18 de juliol del mateix any no hem

avançat.

Paral·lelament, altres administracions públiques d’àmbit

superior com és el Congrés del Diputats, gràcies al treball

dels nostres companys d’ICV-EuiA, i al Parlament

Europeu, han donat passos significatius en aquesta direcció.

“A igualtat obligacions igualtat de drets”

I és que en aquests anys les persones immigrants han anat

adquirint obligacions, són la principal causa del superàvit

de la seguretat social, paguen impostos, i formen part de

la realitat dels nostres pobles, barris i ciutats.

En aquest nou context hem d’impulsar polítiques decidides

per evitar excloure de l’espai públic a una bona part dels

nostres veïns i veïnes i treballar decididament per la

cohesió social de la nostra ciutat.

“La solució no és fàcil ni senzilla però cal continuar

avançant en tres camins: canals de regularització estable,

Pel dret a vot de les
persones immigrants

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

E
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l Govern Municipal ha presentat el Pla d’Actuació

Municipal (PAM) i el pressupost de l’any 2007.

Es tracta, des del nostre punt de vista, d’un document

ambiciós, que intenta donar resposta als reptes de Mataró

per la propera campanya.

D’entre les prioritats per l’any 2007, en destacaria: l’impuls

de l’habitatge social, la creació del Centre d’Informació

i Recursos per a la Dona, l’ampliació de places escolars,

de primària i escoles bressol, la universalització del servei

de teleassistència per a la Gent Gran, i l’impuls del Pla

d’Equipaments Culturals.

En tant que responsable d’Habitatge, m’agradaria destacar

que la primera de les Prioritats 2007 és justament la que

fa referència als programes d’habitatge protegit.

Com és sabut, el Pla Local d’Habitatge s’estructura en

dues grans línies d’actuació: facilitar l’accés a l’habitatge,

i renovar i mantenir el parc d’habitatges de la ciutat.

Pel que fa al primer punt “facilitar l’accés a l’habitatge”,

s’actuarà a tres nivells diferents:

1.Nova construcció d’habitatges amb preu de protecció

pública. En aquest capítol, es preveu la construcció (en

diferents fases del procés) d’un total de 162 habitatges.

Cal destacar que fins ara l’oferta estava focalitzada,

bàsicament, al segment de famílies i joves. El 2007

E

Pressupost ambiciós

Francesc Teixidó i Pont
Regidor del Grup Municipal d’ERC

s’ampliarà aquesta oferta a dos tipus de col·lectius amb

necessitats específiques: la Gent Gran i les persones amb

mobilitat reduïda, amb un total de 42 habitatges.

2. Acords amb propietaris per a la rehabilitació d’habitatges

desocupats

3. Adquisició i permutes d’habitatges.

Aquestes dues darreres línies d’actuació es destinaran a

lloguer.

Dins del marc del Pla d’Habitatge, està previst que es

destinin 1.500.000 € a l’adquisició de vivendes, que es

destinaran a ampliar l’oferta d’habitatge protegit gestionat

per Prohabitatge.

Pel que fa al segon punt, “renovar i mantenir el parc

d’habitatges”, es seguirà fomentant la instal·lació

d’ascensors en aquells edificis que no en tenen i en els

que sigui tècnicament possible la seva instal·lació.

En aquest cas, el Consistori ha augmentat la partida

pressupostària corresponent a l’ajuda a cada comunitat

que decideixi efectuar aquestes obres per un import de

6.500 € a cada comunitat, tot i seguir mantenint l’exempció

de les taxes i llicències municipals de les mateixes.

Voldria destacar també, d’entre les prioritats assenyalades,

la creació del Centre d’Informació i Recursos per a la

Dona, un projecte nou que ha d’aglutinar tota la informació

de recursos adreçats a aquest col·lectiu.
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Adreces d’interès

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

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)
· Telèfon del Civisme 900 859 009

SEGURETAT I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

- Urgències. Tel. 112. Urgències Policia. Tel. 092
- Urgències sanitàries. Tel. 061.
- Mossos d’Esquadra. Av. de Lluís Companys, 87. Tel. 088
- Policia Local. Pl. de Granollers, 11. Tel. 93 758 23 33

   - 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

- Mataró Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6.
Tel. 93 536 13 10

- 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




