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INFORMACIÓ	CIUTADANA

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	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
 -	Mataró	Ràdio. C. de Juan Sebastián Elcano, 6. 
  Tel. 93 536 13 10
	 -		Aigües	de	Mataró,	SA. C. de Pitàgores, 1-7. 
  www.aiguesmataro.cat. 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

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

Adreces	d’interès
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 1100 
  -	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
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EDITORIAL

Joan	Antoni	Baron	i	Espinar	|	Alcalde de Mataró

mésmataró

 

Una	ciutat	d’esportistes

L’esport ha estat, sens dubte, un dels grans fenòmens 
socials del segle XX. Allò que estava reservat a uns 
quants privilegiats, s’ha convertit en una activitat 

imprescindible en la societat del segle XXI. Esport i edu-
cació, esport i lleure, esport i competició, esport i salut, són 
binomis actualment indissociables.

Mataró no s’ha quedat al marge d’aquest fenomen de masses. 
Ben al contrari, hem estat, i continuem essent, una ciutat de 
referència per a l’esport català. En poques ciutats es prac-
tiquen tantes disciplines esportives i hi ha tantes persones 
que fan esport de forma quotidiana. Des de l’esport esco-
lar, a l’alta competició, passant pel manteniment i el lleure o 
l’esport de la gent més gran.

Tota aquesta pràctica esportiva no es podria portar a terme 
sense els clubs esportius de la ciutat. Són l’autèntic motor 
de l’esport de la ciutat i el màxim exponent de la voluntat 
associativa dels esportistes. És per això, que el treball de 
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les administracions públiques, en especial de l’Ajuntament, 
s’ha de fer conjuntament amb les entitats esportives. És en el 
marc del Patronat Municipal d’Esports on s’articula aquesta 
col·laboració i treball conjunt. Amb quatre grans línies de 
treball: el foment de l’esport escolar, el suport als clubs, la 
pràctica esportiva de lleure i la construcció i manteniment de 
les instal·lacions esportives municipals.

Aquest any serà un bon any per a l’esport mataroní i sobretot 
per a les instal·lacions: el nou pavelló Teresa Maria Roca que 
s’inaugura aquest mes, el pavelló del carrer Euskadi que es 
començarà a construir en poques setmanes, la gespa artificial 
del camp de futbol de can Xalant, les obres de construcció 
de la pista esportiva de La Llàntia i la reforma integral de 
l’estadi d’atletisme. Mentrestant segueix el procés de trami-
tació urbanística que ha de permetre la construcció dels nous 
camps de futbol de la carretera de Cirera.

I és que Mataró, viu l’esport!
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1. Conjunt	de	l’àntiga	fàbrica	Fàbregas	i	de	Caralt.

2.  Maqueta	de	la	proposta	d’ordenació	per	al	centre	comercial	i	els	entorns		 	
	 del	carrer	de	Miquel	Biada	que	ha	fet	el	despatx	d’arquitectura	d’Oriol		 	
	 Bohigas,	MBM	Arquitectes	SA.

3. Vista	aèria	de	la	ciutat,	amb	l’illa	on	es	construirà	el	centre	comercial.
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L’Ajuntament defineix la volumetria del futur 
centre comercial del carrer de Miquel Biada 

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 8 de 
gener el Pla especial d’integració volumètrica de l’illa 
Fàbregas i de Caralt, que defineix el número de plantes del 
futur centre comercial del carrer de Miquel Biada. L’edifici 
s’aixecarà als terrenys de l’antiga fàbrica de paper Fàbregas 
i de Caralt, entre la ronda d’Alfons XII, el carrer  de Miquel 
Biada i el passatge i carrer de José María Torrijos. El centre 
comercial tindrà una superfície útil de venda de 22.000 m2 
i un aparcament soterrat de tres plantes amb 670 places. La 
façana principal del carrer de Miquel Biada tindrà 4 plan-
tes d’alçada, mentre que la del carrer de José María Torrijos 
tindrà 5 plantes però les dues superiors quedaran reculades 
respecte a la façana. Tant al carrer de Miquel Biada com a la 
ronda d’Alfons XII la planta baixa recularà fent un porxo de 
4 metres per entrar a l’edifici. 
Per edificar el centre comercial caldrà enderrocar la fàbrica 
Fàbregas i de Caralt i la seva xemeneia, que estaven protegits 
amb nivells A i C pel Pla especial del patrimoni arquitectònic 
de Mataró. El Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic 
i la Junta de Govern han aprovat inicialment reduir la cata-
logació a nivell H, que obliga a la conservació documental i 
permet l’enderroc. El promotor del centre comercial, que es 
decidirà per concurs, haurà d’assumir les despeses econò-
miques per les càrregues urbanístiques que es determinin i 
a més aportar 2’8 milions d’euros, donat que l’enderroc de 
la fàbrica suposa més facilitats constructives. Aquesta quan-
titat es destinarà a restaurar patrimoni arquitectònic muni-
cipal. L’aprovació del Pla especial d’integració volumètrica 
està subordinada a l’aprovació definitiva del Pla de millora 
urbana que afecta al sector i de la modificació del Pla espe-
cial del patrimoni arquitectònic que redueix la protecció de 
la fàbrica. Una comissió de qualitat vetllarà per la correcta 
integració del centre comercial en l’entorn.
Precisament, el Ple va aprovar l’11 de gener els treballs 
preparatoris per a una modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació que transformarà en residencials i terciaris els 
sòls industrials situats a banda i banda del carrer de Miquel 
Biada, tocant als carrers de Francisco de Goya al costat de 
muntanya i de José María de Torrijos al costat de mar. El 
carrer de Miquel Biada passarà a tenir de 20 a 35 m d’ample i 
es rehabilitarà la fàbrica Fontdevila i Torres per ubicar-hi una 
nova escola de primària. A l’àmbit del carrer de Franscico 
de Goya es preveuen 183 habitatges i a l’àmbit del carrer de 
José María Torrijos 125 més. En total, 67 seran habitatges 
protegits i 32 de preu concertat.
 

CENTRE COMERCIAL

ESCOLA PÚBLICA

carrer de Miquel Biada
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L’escola bressol Els Menuts comença 
el curs amb 90 alumnes
 
Després de les vacances de Nadal, 90 infants més de Mataró 
han iniciat l’escola, i ho han fet a la recentment inaugurada 
escola bressol municipal Els Menuts, la setena escola bressol 
municipal de la ciutat. El centre està situat a la cantonada dels 
carrers de Francisco de Herrera i de Don Quixot, a l’àmbit 
de Cal Collut-Escorxador. L’escola ofereix 107 places públi-
ques però en aquest inici de curs s’han inscrit 90 alumnes 
que es divideixen en les següents franges d’edat: 10 infants 
de 0 anys; 45 d’1-2 anys i 35 de 2-3 anys. 12 dels infants han 
optat per utilitzar el servei de menjador. El centre compta 
amb 9 educadores a jornada completa i una a mitja jornada.

Mataró tindrà el primer edifici d’habitatges i 
equipaments adaptat per a discapacitats físics

L’ empresa municipal Prohabitatge ha projectat la construc-
ció d’un edifici adaptat per a persones amb discapacitat física 
al carrer de Vasco Núñez de Balboa, 12. L’immoble tindrà 
12 habitatges protegits de lloguer, un aparcament i un equi-
pament. Tot l’edifici s’ha dissenyat per cobrir les necessitats 
de les persones amb discapacitat física aplicant tots els crite-
ris d’accessibilitat. L’aparcament tindrà 48 places, 35 de les 
quals seran adaptades. Quant a l’equipament, el passat des-
embre l’Ajuntament i la Fundació Privada GIMM van signar 
una declaració d’intencions amb la qual l’Ajuntament preveu 
cedir aquest espai a l’entitat per a la creació d’un centre de 
teràpia ocupacional per a discapacitats físics.
 
La ronda de Rafael Estrany estrena un
aparcament en superfície de 200 places

El desembre es va posar en funcionament l’aparcament 
en superfície gratuït de la ronda de Rafael Estrany, entre la 
Riera de Sant Simó i la mateixa ronda. L’aparcament té una 
capacitat per a 200 vehicles. S’hi pot accedir, provisional-
ment, per la ronda de Rafael Estrany a l’alçada del carrer de 
Frank Marshall. Finalitzat aquest, s’han iniciat les obres de 
l’aparcament soterrani de dues plantes, on es repartiran 267 
places, i que s’ubicarà al costat dret de la ronda a l’alçada 
del carrer de Josep Goday. Ha estat construït per Contratas y 
Obras, Empresa Constructora, SA. Els dos aparcaments tenen 
un pressupost de 4.370.440,90 euros i els gestiona l’empresa 
municipal GINTRA. A la tardor està previst començar un 
altre aparcament, que es farà al parc del Palau.

1. 	Més	de	300	persones	van	assistir	a	la	inauguració	oficial	de	l’escola		 	
	 bressol	Els	Menuts	el	passat	20	de	gener.

2.  Imatge	de	com	quedarà	l’edifici	adaptat	per	a	discapacitats	físics	una		 	
	 vegada	construït.

3. Vista	de	l’aparcament	en	superfície	de	la	ronda	de	Rafael	Estrany.
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La Policia Local amplia la plantilla amb 8 agents 
i incorpora 12 vehicles més
 
La plantilla de la Policia Local s’ha ampliat amb 8 agents 
més. L’increment dels efectius policials és un dels objectius 
del Pla estratègic de la Policia Local 2007-2013 que proposa 
tenir el 2013, amb una població estimada de 130.000 habi-
tants, 195 policies. Els 8 nous agents s’han destinat al servei 
de la policia de barri. A més, s’han afegit al parc mòbil de la 
Policia Local 2 turismes amb senyalització d’urgència, kit de 
detinguts i emissora; 4 motocicletes de carretera i 6 escúters. 
Les motos es destinaran al servei de la policia de barri. La 
incorporació d’aquests vehicles forma part de la inversió 
prevista per al 2006 en matèria de millores tecnològiques.

Els tallers d’ocupació d’atenció sociosanitària 
aconsegueixen un alt índex d’inserció laboral

A mitjan de desembre va finalitzar la quarta edició del taller 
d’ocupació “Serveis d’atenció sociosanitària a persones 
dependents” de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica. 
El programa dura un any i hi han participat 24 dones, majors 
de 25 anys en atur, que s’han format en les ocupacions de 
treballadores familiars, auxiliars de gerontogeriatria i auxi-
liars de la llar. Durant l’any, les alumnes-treballadores han 
realitzat més de 700 hores de formació teoricopràctica i més 
de 600 hores de treball en diferents entitats, serveis o institu-
cions de la ciutat. En aquesta edició més de la meitat de les 
participants s’han incorporat ja al món laboral i de la darrera 
edició s’ha aconseguit una inserció del cent per cent.

 
L’Ajuntament accepta la proposta dels veïns de 
construir un aparcament al carrer de Càceres

Després que el Ple d’octubre aprovés la modificació pun-
tual del Pla General d’Ordenació del sector Riera de Cirera/
Rocafonda, es va iniciar el període d’informació pública. Es 
van presentar 3 grups d’al·legacions: un de conjunt de les 
associacions de veïns de Cirera, Molins-Torner, Camí de la 
Serra, Rocafonda i de la Federació d’Associacions de Veïns; 
un altre de l’AAVV de Cirera i un de les empreses Forners 
de Mataró SA i Caribú SL. Les al·legacions dels veïns s’han 
estudiat juntes i s’ha estimat parcialment la proposta de 
construir un aparcament al subsòl del carrer de Càceres i que 
hi hagués connexió entre la carretera i la Riera de Cirera. 
L’al·legació presentada per les dues empreses s’ha desesti-
mat. El Ple de gener va fer l’aprovació inicial del Pla.
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1. Els	8	nous	agents	es	destinen	al	servei	de	la	policia	de	barri.

2. Les	participants	al	taller	ocupacional	són	dones,	
	 majors	de	25	anys	i	en	situació	d’atur.

3. Plànol	que	mostra	la	reordenació	urbanística	que	afectarà	la	zona	de	la		 	
	 Riera	de	Cirera/Rocafonda.
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Habitatges

Equipament comercial o oficines

Escola i equipament cívic
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1. L’escola	és	un	dels	àmbits	on	actuarà	el	Pla	per	a	la	infància	i	la	família.

2. L’alcalde,	Joan	Antoni	Baron,	va	rebre	la	Medalla	d’or	a	la	ciutat	atorgada		
	 per	la	Creu	Roja.

3. L’àmbit	afectat	per	al	projecte	ocupa	una	superfície	de	5.143	m2.

Mataró diagnostica la situació de la infància i 
proposa actuacions de treball
 
L’ Ajuntament ha posat en marxa el Pla integral per a la infàn-
cia i la família 2007-2010. L’objectiu del Pla és replantejar 
els recursos i serveis existents a la ciutat en aquest àmbit per 
tal de maximitzar el seu ús, adaptar-los a les noves realitats 
o crear-ne de nous. A partir de la diagnosi de la situació de la 
infància i les seves famílies, s’estableix que s’actuarà en els 
àmbits de la família, l’escola i el lleure; que es treballarà amb 
famílies amb elevada vulnerabilitat (infants en risc social); 
es millorarà l’eficàcia de la xarxa comunitària dedicada a 
l’atenció a la infància i a més es promourà la participació 
activa dels infants i adolescents en el municipi. En el Pla hi 
han col·laborat alumnes, professors i professionals de dife-
rents centres i institucions de la ciutat.

La ciutat rep la Medalla d’or de la Creu Roja

El passat mes de novembre, el Comitè Nacional de la Creu 
Roja va concedir la Medalla d’or a la ciutat de Mataró com 
a distinció per la tasca feta al llarg dels anys. La petició la 
va fer arribar el Comitè Local i el lliurament va tenir lloc el 
passat dissabte 20 de gener en un acte al Teatre Monumental. 
L’acte, organitzat per la Creu Roja, també va ser un reco-
neixement als socis i voluntaris de la institució. La Creu Roja 
a Mataró es va fundar el 30 de juliol de 1872 amb motiu de 
la guerra carlista. L’Ajuntament al llarg dels anys ha signat 
diferents convenis de col·laboració amb la institució i els hi 
ha cedit dos edificis, un dels quals va ser construït per ubicar-
hi la seva seu (carrer de l’Energia, 11).
 
Llum verd per al projecte de l’illa dels carrers 
de Cristòfol Colom, de Toló i el Camí Ral

El Ple de desembre va aprovar la modificació del Pla Gene-
ral d’Ordenació en l’illa dels carrers de Cristòfor Colom, de 
Toló i el Camí Ral. La transformació urbanística de l’àmbit 
preveu la construcció de tres edificis d’habitatges, una plaça 
i un aparcament. Pel que fa al número de pisos, com a màxim 
se’n construiran 70, 48 de renda lliure, 7 de preu concertat i 
15 de protegits. A l’interior de l’illa s’hi construirà la plaça 
pública i l’aparcament serà aproximadament per a 146 cotxes 
i 23 motos. En aquest àmbit s’hi troba l’antiga fàbrica Mar-
torell Batlle i Cia, on s’hi construiran habitatges públics i un 
local comercial. La fàbrica té una façana d’estil neoclàssic 
catalogada i protegida pel Pla Especial del Patrimoni Arqui-
tectònic de la ciutat que es rehabilitarà.

fàbrica		Martorell	Batlle	i	Cia	
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L’Ajuntament i la Unió de Botiguers 
estableixen els criteris de talls de carrers

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte 
que els talls de carrer produeixen en el fun-
cionament habitual de la xarxa viària de la 
ciutat, l’Ajuntament, l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica (IMPEM) i la Unió 
de Botiguers han signat un acord que esta-
bleix que els criteris per autoritzar els talls 
de carrer han de pertorbar el mínim possible 
el transport col·lectiu urbà i les zones d’alta 
intensitat comercial en horaris de funciona-
ment, així com evitar les interrupcions en 
hora punta. No s’autoritzaran talls que afec-
tin a carrers d’alta concentració comercial o 
en dies especials com: els dissabtes i vigílies 
de festius, campanya de Nadal, campanyes 
de rebaixes, celebració de mercats de mar-
xants en dies laborables i Sant Jordi. Al llarg 
de 2006, l’Ajuntament va donar 7.054 per-
misos per talls i ocupacions de carrers.

El nomenclàtor afegeix 5 noms a diferents 
espais de la ciutat

El Ple de desembre va aprovar incloure el 
nom de tres parcs, una platja i una rotonda 
al nomenclàtor de la ciutat. Els noms incor-
porats són els següents: Parc del País Valen-
cià i Parc de Les Illes, situats a la ronda dels 
Països Catalans; Rotonda del Mas Costabe-

lla, situada a la cruïlla del Camí del Mig 
amb la Via Sèrgia i l’autovia C-60; Platja 
de Ponent, platja que queda ubicada a 
ponent del Port de Mataró; i Parc de Mar,  
parc litoral que hi ha al davant del sector 
del Rengle, entre el passeig de Marina i la 
via del tren. La proposta la va determinar la 
Comissió del Nomenclàtor.

El Sorrall rep un premi com a model 
d’equipament municipal accessible

L’Ajuntament de Mataró ha rebut un dels 
Premis Municipis de Qualitat 2006 de la 
Diputació de Barcelona, que reconeix el 
centre municipal d’esports El Sorrall com a 
model d’equipament municipal accessible.  
Mataró va compartir el premi ex-aequo 
amb Manlleu, pel Casal Cívic Federica 
Montseny, de manera que a cada projecte 
se li ha atorgat 2.000 euros. La Diputació 
pretén amb aquests guardons reconèixer 
l’esforç  dels ajuntaments en crear espais 
urbans i equipaments públics accessibles 
als diferents col·lectius.

TecnoCampusMataró reparteix 15.000 
euros en el concurs de portals electrònics

Diari de Mataró (www.diarimataro.com) 
ha aconseguit la màxima puntuació en el 
concurs per atorgar ajudes a projectes de 

creació de portals electrònics locals organi-
tzat per TecnoCampusMataró. També han 
rebut subvencions en aquesta convocatòria, 
El Tot Mataró (www.eltotmataro.com) que 
ha quedat en segon lloc, Capgròs (www.cap-
gros.com) en tercer lloc i quart la Federació 
d’Associacions de Veïns (www.favmat.org). 
que s’han repartit 15.000 euros. El concurs 
es va convocar el juny amb l’objectiu de 
fomentar la innovació tecnològica, augmen-
tar la qualitat o la presència local a la xarxa. 
Les sol·licituds es van presentar l’octubre. 
 
Els domicilis amb dispositius estalviadors 
d’aigua redueixen el consum un 15%

El febrer i març de 2005 es van col·locar 
uns mecanismes estalviadors d’aigua a uns 
200 habitatges de la ciutat. Aquesta prova 
pilot, que ha dut a terme la societat muni-
cipal Aigües de Mataró SA, ha donat com a 
resultat que aquests domicilis han reduït el 
seu consum d’aigua un 15%. És a dir, de con-
sumir 136 litres/habitant i dia s’ha passat a 
116 litres/habitant i dia de mitjana quan s’ha 
instal·lat el mecanisme estalviador. I per a 
la ciutat ha suposat una reducció d’un 9%. 
Aquesta prova pilot forma part de la cam-
panya de sensibilització ciutadana “Mataró 
estalvia aigua” sobre l’ús eficient del recurs 
i que s’ha fet en col·laboració amb l’entitat 
Ecologistes en Acció. 
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209,7	milions	d’euros	per	a	obres	i	
serveis	municipals	durant	el	2007
Habitatge	assequible,	noves	places	d’aparcament	i	més	equipaments	centren	
les	prioritats	del	Programa	d’Actuació	Municipal,	que	incorpora	propostes	
de	grups	municipals,	entitats,	associacions	de	veïns	i	particulars	i	està	dotat	
d’un	pressupost	un	23%	més	gran	que	l’any	passat.
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Aquest	any	es	fa	realitat	el	nou	parc	de	Mar,	la	gran	zona	enjardinada	situada	junt	al	futur	TecnoCampusMataró,	al	sector	del	Rengle

L’Ajuntament, els organismes autònoms i empre-
ses municipals disposen enguany de 209,7 milions 
d’euros per tirar endavant serveis i actuacions muni-

cipals. Aquesta xifra, que representa un increment del 23% 
respecte l’any passat, correspon al pressupost consolidat 
aprovat definitivament en el Ple del passat 21 de desembre. 
Aquest dia es va posar el punt i final al procés participatiu 
que ha donat com a resultat un Programa d’Actuació Muni-
cipal (PAM) per al 2007 amb 541 accions. 

El Govern, format per PSC, ICV-EUiA i ERC, va aprovar 
el pressupost després d’acceptar totalment o parcialment 
156 al·legacions formulades al PAM pels grups municipals, 
associacions de veïns, entitats i particulars i de les 140 que 
havien presentat a l’inici del procés el Consell de ciutat i els 
consells de participació ciutadana. Tots aquests han aprofitat 
les diferents eines participatives posades a la seva disposició: 

l’audiència pública, el programa Consensus al web munici-
pal, i les al·legacions formals durant el període d’exposició 
pública dels documents. El Govern va acceptar 85 de les pro-
postes presentades pels grups de l’oposició, CiU i el PPC 
van votar finalment en contra del pressupost per al 2007.

Juntament amb el pressupost anual, el Ple va aprovar també 
la plantilla de treballadors de l’Ajuntament, organismes autò-
noms i empreses municipals, formada per 1.087 persones 
que donen servei a una ciutat de més de 119.000 habitants.

Les	prioritats
Les prioritats per al 2007 se centren en habitatge, aparca-
ment, equipaments educatius, neteja i seguretat, que vénen 
sent constants en els plans d’inversió municipals dels darrers 
anys, però també apareixen reptes singulars com la creació 
del centre de recursos per a la dona o el desenvolupament 
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de la Televisió Digital Terrestre. Durant aquest any entra 
en funcionament el nou poliesportiu municipal a Cirera i 
començaran les obres del parc tecnològic i universitari Tec-
noCampusMataró i també els treballs de la primera fase de 
creació del museu de la ciutat a l’antiga fàbrica tèxtil de Can 
Marfà. Quant als serveis a les persones, les prioritats apun-
ten també a l’extensió del servei de teleassistències a tots els 
majors de 80 anys que viuen sols o amb parelles fràgils, la 
potenciació de la formació ocupacional i del Pla de promoció 
de la ciutat com a objectius per a la millora de l’economia. 

Habitatge	assequible
En el marc del Pla Local d’Habitatge està previst l’acabament 
dels 30 habitatges socials per a gent gran del carrer de Car-
lemany, l’inici de 18 habitatges de lloguer per a famílies al 
carrer Cristina-Rierot, 8 nous pisos de lloguer al carrer de 
Meléndez, un número a determinar de pisos de lloguer per a 
gent gran al carrer de Gibraltar i 12 més per a persones amb 
disminució física al carrer de Vasco Núñez de Balboa. A 
més, s’iniciarà la construcció de 80 habitatges socials més, a 
banda dels 95 que construeix la Generalitat al Pla d’en Boet.

Més	places	d’aparcament
El pla d’aparcaments preveu l’acabament, durant el 2007, dels 
aparcament del parc de Cerdanyola, de la plaça d’Occitània, 
de la ronda de Rafael Estrany, del carrer de Carlemany, Cafè 
de Mar, i del carrer de Terrassa, que en total comptabilitzaran 

963 noves places d’aparcament. A més, continuaran les obres 
de construcció de 221 places a La Llàntia, Camí Ral-Hospi-
tal, i l’avinguda de Jaume Recoder. Finalment, aquest any 
començaran també les obres per crear 722 places en nous 
aparcaments al parc del Palau i al TecnoCampusMataró.  

Nous	equipaments	educatius
Aquest any es posen en marxa 364 noves places escolars a la 
ciutat, de les quals 150 corresponen a primària i 214 a escoles 
bressol municipals. Acaba d’entrar en funcionament l’EB Els 
Menuts (107 places), a la zona de Cal Collut, i properament 
ho faran el CEIP Anxaneta, a l’Havana, i el CEIP Antonio 
Machado (150) i l’EB Elna (107), a la zona de Via Europa.

Neteja	i	Policia
L’entrada en vigor del nou contracte amb Fomento de Cons-
trucciones y Contratas per a la recollida de la brossa i la neteja 
viària ha de notar-se definitivament aquest any, després de la 
renovació de la maquinària i les millores introduïdes en el 
servei. Es renovaran tots els contenidors i és l’any de com-
provar el desplegament de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica i del nou sistema de retirada de trastos vells a través 
del telèfon del civisme. Quant a una altra qüestió de gran 
interès per als ciutadans, la seguretat, s’acaben d’incorporar 
a la Policia Local 8 agents més al carrer, per tal de garantir 
els nivells de seguretat, que han presentat indicadors òptims 
per la rebaixa de delictes i faltes en els últims mesos.
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Veïns	de	Cirera	i	de	la	Fundació	
Mare	Nostra	protesten	al	Ple

Una sessió plena de protestes veïnals. A poc menys de 
cinc mesos de les eleccions municipals, assenyala-
des per al 27 de maig, l’executiu local va haver de 

fer front, de nou, a retrets i queixes de ciutadans.

La Comissió de Cirera Industrial -formada per la Federa-
ció d’Associacions de Veïns de Mataró i les associacions de 
veïns de Cirera, Molins-Torner 1r de Maig, de Camí de la 
Serra i de Rocafonda- va intervenir al Ple per impedir que 
s’aprovés provisionalment la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana a l’àmbit discontinu de Riera 
de Cirera-Rocafonda, que preveu la construcció de 600 habi-
tatges, una escola de primària i un equipament per a activi-
tats cíviques. Manel Molina, en representació del moviment 
veïnal, va retreure al Govern no complir el seu compromís 
de diàleg i consens. Molina va subratllar que aquest acord 
“sembla un element més de campanya d’imatge”. 

“És evident que les necessitats de 600 habitatges que es pre-
tenen construir ja esgoten per elles mateixes les necessitats 
de serveis educatius de primària i de centre social”, va asse- 
nyalar Molina. En aquest sentit, els veïns van demanar reduir 
la construcció fins a 500 habitatges, una petició que el regi-
dor d’Urbanisme, Arcadi Vilert (PSC), va considerar inviable 
“per garantir la viabilitat econòmica de l’operació”. Vilert 

va insistir en què la densitat d’edificació que s’aplicarà a la 
zona està per sota de la mitjana d’altres àrees de la ciutat. 

La protesta va servir al Partit Popular per acusar l’executiu 
local de provocar “constantment conflictivitat”, malgrat 
“que el Govern es declara dialogant”. Vilert va respondre el 
regidor popular David Rovira que “tot diàleg busca l’acord, 
però que no hi hagi acord, no desvirtua el diàleg”.

Els dos grups de l’oposició, PPC i CiU, s’hi van abstenir, mal-
grat que CiU havia votat a favor en l’aprovació inicial al Ple 
de l’octubre passat. Els populars van justificar el seu sentit del 
vot per la “incapacitat de fer un plantejament amb visió global 
de la ciutat”. En el mateix sentit es va pronunciar el regidor 
convergent Antoni Valls perquè, al seu entendre, “les modi-
ficacions puntuals neixen com a bolets, responen més a cri-
teris d’oportunitats socioeconòmiques que a necessitats”. Per 
a Valls, el barri de Cirera ja té una alta densitat d’edificació i 
“l’últim que li convé és l’increment del nombre d’habitatges”.  
Finalment aquest punt va ser aprovat.

La comunitat de propietaris de l’edifici on s’ubica la residèn-
cia Mare Nostra també es va manifestar al Ple per exigir el 
tancament del geriàtric en no tenir llicència d’activitat. L’edil 
de Ciutat Sostenible, Quitèria Guirao (ICV), que va admetre que 

©
 M

A
R

C
 C

O
LO

M
E

R

La	sessió	del	Ple	de	gener	va	reunir	veïns	del	barri	de	Cirera	i	del	geriàtric	Fundació	Mare	Nostra
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el centre no té permís de funcionament, va remarcar que no es 
pot procedir a la clausura fins que no conclogui el contenciós-
administratiu obert. El portaveu popular, Paulí Mojedano, va 
lamentar el “poc compromís” en les paraules de la regidora.

El secretari de la comunitat de propietaris, Miquel Àngel 
Torres, va denunciar que, durant els 20 anys d’activitat, mal-
grat no tenir mai llicència, la residència ha ampliat espai, 
passant d’ocupar sis a dotze pisos. “És evident que la Funda-
ció utilitza les àvies que s’allotgen a la residència per exer-
cir sobre aquest Ajuntament un xantatge emocional”, va dir 
Torres durant la seva intervenció. El secretari va acusar el 
consistori d’ “afavorir” la Fundació.

El Ple va aprovar també els treballs preparatoris de la modi-
ficació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal dels 
entorns del futur gran centre comercial que s’instal·larà 
al carrer de Miquel Biada per construir-hi 308 pisos i una 
escola. Els habitatges s’ubicaran a les illes situades per sobre 
i per sota del carrer de Miquel Biada i l’escola al carrer de 
Francisco de Goya, a les naus de la fàbrica Fontdevila i 
Torres. La remodelació d’aquesta zona va unida a la implan-
tació d’uns grans magatzems a la fàbrica de paper Fàbregas 
i de Caralt, situada a la confluència entre el carrer de Miquel 
Biada i la ronda d’Alfons XII. La Junta de Govern va apro-
var inicialment una modificació per reduir la protecció 
d’aquest antic edifici i permetre, així, el seu enderrocament. 
El promotor urbanístic de la zona compensarà el consistori 
per aquest fet amb 2,8 milions d’euros, que es destinaran a la 
restauració de patrimoni arquitectònic municipal.

El Partit Popular va votar en contra d’aquest punt en con-
siderar que l’actuació urbanística del Govern municipal és 
“poc estratègica, d’anar fent”. CiU s’hi va abstenir i va jus-
tificar el seu sentit del vot perquè no vol recolzar una polí-
tica urbanística “de maquillatge, que no segueix un criteri 
clar”, en paraules del convergent Antoni Valls. Per la seva 
banda, el cap del grup municipal de CiU, Joaquim Esperalba, 
va acusar l’executiu local de “jugar a l’especulació immo-
biliària”, frase que va desencadenar una ràpida reacció de 
l’alcalde, Joan Antoni Baron (PSC). L’alcalde va retreure a 
Esperalba de “fer un flac favor a la política i a la democràcia” 
i li va demanar que retirés les seves paraules per evitar inter-
pretacions errònies. Baron va fer una aferrissada defensa de 
l’actuació de la gran majoria d’edils de l’Estat, que “no juguen 
a l’especulació, sinó milloren les ciutats i les condicions de 
vida dels ciutadans”. Joaquim Esperalba es va excusar si les 
seves paraules havien pogut portar a equívocs i malentesos. 

Mar	Loire
corresponsal al Maresme d’El Periódico de Catalunya

Acords	de	la	sessió	plenària	
de	l’11	de	gener	de	2007

El Ple, contra la tercera hora en castellà
El ple de l’Ajuntament va aprovar una proposta de reso-
lució en contra del Reial Decret 1513/2006 que estableix 
els ensenyaments mínims en educació primària i imposa 
una tercera hora a la llengua castellana en aquest cicle 
educatiu de les escoles de Catalunya. CiU i ERC van 
retirar les propostes de resolució que havien presentat 
inicialment per donar suport a una de nova, consensuada 
amb el PSC i ICV-EUiA. El PPC hi va votar en contra.

Mataró estudiarà modificar el Pla Urbanístic
L’equip de Govern i el PPC van aprovar part de la pro-
posta de resolució presentada pels populars per debatre 
la necessitat d’iniciar la modificació del Pla General 
Urbanístic de la ciutat. Segons el popular David Rovira, 
a Mataró li “falta una visió global de ciutat”. CiU s’hi 
va abstenir perquè, segons va argumentar, es tracta d’una 
discussió molt important com per començar-la a les 
portes de les eleccions municipals.

Llum verd a l’aparcament del parc 
del Palau
El Ple va aprovar inicialment l’avantprojecte d’aparcament 
soterrat al parc del Palau, promogut per l’empresa muni-
cipal Gestió Integral de Trànsit Mataró SL (GINTRA). 
El Palau disposarà de 248 noves places d’aparcament 
soterrat (5 adaptades per a minusvàlids), que ajudaran 
a pal·liar el dèficit històric de llocs d’estacionament al 
barri. La inversió prevista és de 3,5 milions d’euros, que 
inclouen la reurbanització de la plaça.

Aprovats els preus publicitaris del butlletí 
‘mésmataró’
El Ple va aprovar –amb l’abstenció de CiU i el vot con-
trari del PPC-, els preus públics de la publicitat al but-
lletí municipal “mésmataró per al 2007, que es mantenen 
respecte l’any anterior. La convergent Maria José Reco-
der va assenyalar que molta de la publicitat “no és real”, 
perquè s’hi anuncien empreses municipals, com PUMSA 
o el Patronat Municipal de Cultura. El PPC va proposar 
que la publicació passés a ser bimensual enlloc de men-
sual, com fins ara.
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Quan	va	néixer	l’handbol	a	Mataró?
“A Mataró el va introduir en José Vázquez “Pepiño” el 1953. 
Aquell mateix any es va organitzar un campionat escolar que 
va guanyar el col·legi Valldemia. L’handbol va arrelar i van 
sortir diferents penyes com Ibèric, Karkallams, Sifòn i Tàfer 
que l’estiu del 1953 van jugar el primer campionat local”.

En	quin	moment	es	 troba	aquest	esport	a	 la	
ciutat?	Quanta	gent	s’hi	mou?
“Actualment estem en un bon moment, ja que el treball que 
fem a les escoles, col·laborant amb el Patronat Municipal 
d’Esports, fa que els infants coneguin aquest esport i el vul-
guin practicar. El club té 12 equips en competicions, tant mas-
culins com femenins, organitzades per la Federació Catalana 
d’Handbol. S’hi mouen uns 200 esportistes i 30 persones 
més entre entrenadors, directius, delegats i col·laboradors”.

L’handbol	és	el	germà	petit	de	l’esport?
“És un esport seguit per força persones, tant esportistes 
com espectadors. És cert que no és molt fàcil de practicar 
a les escoles, com ho poden ser altres esports, i potser per 
això costa més que els nens el coneguin, però quan ho fan 
els hi agrada perquè és un esport ràpid i actiu, on hi poden 
desenvolupar les seves habilitats com córrer, botar, passar... 
A nivell professional, el nostre país compta amb una de les 
millors lligues del món i també amb els millors jugadors”.

La	ciutat	estrena	un	nou	poliesportiu	adreçat	
prioritàriament	 a	 l’handbol?	 Què	 significarà	
això?
“La inauguració d’aquest poliesportiu és la culminació dels 
desitjos de totes les persones que al llarg d’aquests 54 anys 
d’existència hem estat lluitant per aconseguir una instal·lació 
on poder promocionar i practicar aquest esport. Amb els anys 
hem passat per moltes instal·lacions tant privades com muni-
cipals. A partir d’ara podrem entrenar amb unes condicions 
òptimes i oferir una millor qualitat esportiva als jugadors ”.

“El	poliesportiu	de	Cirera	és	la	
culminació	dels	nostres	desitjos”
Al	Poliesportiu	Municipal	Teresa	Maria	Roca,	que	s’inaugura	el	proper	18	de	
febrer,	s’hi	podran	practicar	diferents	modalitats	esportives	però	amb	prioritat	
per	a	l’handbol.	Compta	amb	una	pista	de	44	x	45	m.	

Josep	Nonell	i	Bocanegra,	nascut	a	Mataró	el	juny	de	
1945,	ha	dedicat	40	anys	de	la	seva	vida	a	l’esport	
mataroní,	i	més	concretament	a	l’handbol.	És	gerent	
de	la	societat	Cal	Bonminyó	SL.

En	el	món	de	l’esport	va	començar	com	a	delegat	de	
l’equip	 juvenil	 del	 Club	 Joventut	Handbol	Mataró,	
passant	més	tard	a	ser	membre	de	la	junta	del	club	
fins	arribar	a	convertir-se	en	el	cinquè	president	de	
l’entitat,	càrrec	que	ocupa	des	de	fa	22	anys.

Durant	 4	 anys	 (1996	 –	 2000)	 va	 ser	 vocal	 de	 la	
Federació	 Catalana	 d’Handbol	 i	 ha	 estat	 membre	
fundador	de	la	Comissió	de	Clubs	Catalans.
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Esport	per	a	tothom	amb	nous	
equipaments	i	més	propostes
El	Patronat	Municipal	d’Esports	treballa	des	de	l’esport	de	base	amb	
els	escolars	fins	a	la	competició	amb	els	clubs	federats.	El	18	de	febrer	
s’inaugura	el	Poliesportiu	Municipal	Teresa	Maria	Roca,	a	Cirera.
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P er a una part molt important de la població la paraula 
esport forma part del seu dia a dia. Mataró té una llarga 
tradició esportiva que s’ha traduït en la gran quanti-

tat d’equips, espais i practicants que té la ciutat. Les xifres 
ho diuen, Mataró compta amb 24 instal·lacions municipals 
que disposen de 40 espais esportius i en aquestes setmanal-
ment (el 2006) hi passen 11.451 esportistes que practiquen 
19 modalitats diferents d’esport. 

El 2007 el Patronat Municipal d’Esports (PME) compta amb 
un pressupost i inversions de 5,19 milions d’euros per tre-
ballar en els eixos del seu programa: l’esport de competició, 
l’esport i l’escola, i l’esport de lleure, entre d’altres, amb la 
voluntat d’aconseguir un esport de qualitat a la ciutat.

Nou	pavelló	a	Cirera
Una de les fites més importants del 2007, és la inauguració, 
el 18 de febrer, del nou equipament de Cirera: el Poliespor-
tiu Municipal Teresa Maria Roca, esportista de relleu i pro-
fessora d’educació física mataronina. El pavelló està situat 
a la cruïlla de l’avinguda del Corregiment amb el carrer de 
Terrassa i ha tingut un cost de 3.924,808 euros (també s’han 
urbanitzat els entorns i s’ha traslladat el camp de Futbol-7). 
Al nou espai s’hi podran practicar diferents esports però 
amb prioritat per a l’handbol. A l’edifici hi ha una pista de 
44 x 45 m que permet dues pistes reglamentàries d’handbol 
simultàniament, a més d’altres esports de sala com bàsquet, 
futbol sala o voleibol. Amb les grades fixes tenen cabuda 282 
espectadors, ampliables fins a 686 amb graderia mòbil.

El	nou	Poliesportiu	Municipal	Teresa	Maria	Roca	acollirà	el	16	de	febrer	la	Nit	de	l’Esport
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La Nit de l’Esport d’enguany serà l’acte que estrenarà el nou 
poliesportiu. La festa serà el 16 de febrer. La Nit de l’Esport 
premia els esportistes locals més destacats de l’any. 

Més	equipaments	i	projectes	per	al	2007
Dotar la ciutat de nous equipaments i la millora dels ja exis-
tents és una de les prioritats i reptes de l’Ajuntament. En 
aquest sentit, el 2006 va finalitzar l’arranjament del circuit 
de cros que va ser consensuat amb el Grup d’Atletisme 
Lluïsos Mataró. En aquest espai el passat 28 de gener hi va 
tenir lloc el 87è Campionat de Catalunya de Clubs de Cros 
i el 37è Cros Ciutat de Mataró. El setembre es va inaugurar 
la reforma de Can Trissac de Dalt on s’hi han ubicat les 
associacions de columbofília i de canaricultura de la ciutat. 
En aquests moments hi ha en marxa els projectes del polie-
sportiu del carrer d’Euskadi, la zona esportiva dels Turons, 
la renovació de l’estadi d’atletisme i la pista poliesportiva 
de La Llàntia. També està previst la posada en marxa de 
la Base nàutica municipal, que s’ubica al Port de Mataró. 
Aquest espai serà un servei obert als esportistes, entitats i 

clubs relacionats amb la nàutica i les activitats al mar i té 
com a finalitat dinamitzar el front marítim.

Construir però també mantenir. El Pla de millora i manteni-
ment de les instal·lacions municipals recull les accions que 
s’han de portar a terme per tenir els equipaments en condi-
cions. La novetat d’enguany és que el Pla recull les actuacions 
a fer segons una auditoria encarregada per l’Ajuntament.

Lleure	al	carrer
Un espai molt usual de la pràctica esportiva és el carrer. A 
molts parcs de la ciutat hi ha circuits marcats o elements 
per realitzar-hi exercicis. També s’hi organitzen actes per 
promoure l’esport i fer-lo el més participatiu possible, com 
les Santes esportives de la Festa Major o la Mitja Marató-
Ciutat de Mataró, que en l’última edició va superar els 1.700 
participants: Un dels projectes d’aquest any del PME és la 
potenciació de l’esport de lleure i salut. En aquest sentit, 
s’instal·larà més materials als carrers, places, parcs, platges i 
passeig Marítim per potenciar la pràctica esportiva.
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Hoquei	Mataró-FC	Barcelona

Mitja	Marató

Centre	Municipal	d’Esports	El	Sorrall

Ciclistes	al	passeig	Marítim
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Dels	més	joves	als	més	grans
El PME possibilita la pràctica esportiva als més petits i 
als més grans. Per una banda, organitza els Jocs escolars, 
les competicions d’esport de base entre les escoles, on el 
curs 2005-2006 hi van participar 1.205 alumnes en esports 
d’equips (bàsquet, voleibol, futbol-sala, poliesportiu i han-
dbol) i 769 nens i nenes practicant atletisme, cros, natació, 
orientació i tennis taula. I per l’altra, dins el Pla integral de 
la gent gran, s’organitza un programa d’activitat física per 
a més de 200  persones d’aquest col·lectiu a més de la par-
ticipació en el programa “Cicle de passejades” de la Dipu-
tació de Barcelona. Un altre programa que està a punt de 
començar és l’esport per a discapacitats.

Esport	de	competició
A Mataró hi ha més de 100 entitats esportives federades, 
de les quals 53 amb 365 equips utilitzen les instal·lacions 
municipals. Gràcies als convenis signats amb els clubs 
més representatius de la ciutat a través del Pla Millora i el 
Pla d’Imatge, els clubs’han anat consolidant fins arribar al 

màxim nivell de competició estatal, com l’hockei patins, el 
tennis taula i el waterpolo. Un bon exemple també n’és el 
Pacte pel Futbol. En la passada edició de la Nit del Futbol es 
va presentar el Pacte assolit pel PME i la Comissió de Clubs 
de Futbol, en el qual es detallen accions per a la millora del 
futbol base, la instal·lació de gespa artificial, la construcció 
de nous camps de futbol i la millora dels ja existents.

La	Piscina	Municipal	i	El	Sorrall
Un altre tipus d’equipaments esportius que té la ciutat són 
les piscines. La Piscina Municipal, situada a l’avinguda 
del Velòdrom, compta amb dues piscines i 3.400 usuaris. 
En aquest espai s’hi fan activitats aquàtiques per a infants, 
joves, adults i per a gent gran, a més de competicions de 
waterpolo i natació escolar. Pel que fa al Centre Municipal 
d’Esports El Sorrall, ubicat a la ronda de Josep Tarradellas, 
ofereix 3 piscines, una d’elles d’hidromassatge, a més de 
sales de gimnàstica i activitats complementàries com servei 
mèdic, dietètica o massatges. En el centre, on hi ha més de 
7.000 abonants, s’hi fan cursets de natació per a escolars. 

Centre	Municipal	d’Esports	El	Sorrall

Ciclistes	al	passeig	Marítim

50	anys	de	Nit	de	l’Esport

Jocs	escolars

Mataró	i	l’esport

•	Mataró	té	24	instal·lacions	esportives		 	
	 municipals	amb	40	espais	esportius

•	Hi	ha	més	de	100	entitats	esportives		 	
	 federades

•	53	clubs	usen	les	instal·lacions
	 municipals

•	35	escoles	usen	les	instal·lacions
	 	municipals

•	11.451	esportistes	passen	cada	
	 setmana	pels	equipaments	municipals

•	Es	practiquen	19	modalitats	
	 esportives	diferents

•	34	escoles	participen	en	els	
	 Jocs	escolars

•	1.205	participants	dels	Jocs	escolars		 	
	 practiquen	esports	d’equip:	voleibol,	
	 bàsquet,	futbol	sala,	poliesportiu	
	 o	handbol

•	769	participants	dels	Jocs	escolars		 	
	 practiquen	atletisme,	cros,	
	 natació,	orientació	o	tennis	taula
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CONVIU	MATARÓ

Les	zones	residencials	estan	
destinades	preferentment	al	vianant

En	aquests	espais	els	conductors	no	
poden	circular	a	més	de	20km/h	i	hi	
està	prohibit	aparcar	fora	dels	llocs	
assenyalats.

La senyalètica forma part del nostre entorn. Tant si 
conduim com si caminem hem de parar atenció als 
senyals que trobem al nostre pas. La funció d’aquests 

elements tan usuals i quotidians és donar-nos missatges 
breus que ens ajuden a adquirir la informació necessària de 
l’espai on ens trobem. Aquests senyals ens donen a conèixer 
les normatives de seguretat i prevenció i ens orienten. 

Els senyals de trànsit són un d’aquests elements.  Hi ha  
senyals, però, que són difícils de comprendre. Aquest pot 
ser el cas d’un senyal que en un sol espai dóna molta infor-
mació amb 4 pictogrames diferents: un vianant, un cotxe, 
una casa i un infant que juga a pilota i que equival al senyal 
de “carrer residendial”. El fons és de color blau i els picto-
grames blancs i té forma rectangular. Aquest indicatiu dóna 
informació i també implica prohibicions. 

A Mataró aquest indicatiu està col·locat a 25 zones residen-
cials i assenyala les zones de circulació especialment condi-
cionades destinades en primer lloc als vianants i en les que 
s’apliquen les normes especials de circulació següents: la 
velocitat màxima dels conductors és de 20 km/hora i a més 
han de cedir prioritat als vianants; els vehicles no poden 
estacionar-se fora dels llocs assenyalats per senyals o per 
marques; els vianants poden utilitzar tota la zona de circula-
ció; en aquesta zona hi estan autoritzats els jocs i l’esport; tot 
i això també s’estableix que els vianants no han de destorbar 
sense sentit els conductors dels vehicles.  Aquest senyal està 
regulat en el vigent Reglament General de Circulació (2003). 

El conductor sabrà que aquestes normes deixen de ser efec-
tives quan acabi la zona residencial, és a dir, quan trobi una 
altra senyal del mateix tipus però amb una ratlla diagonal 
vermella que la creua.

mésmataró
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1. A	Mataró	hi	ha	25	zones	considerades	residencials	que	estan	
	 indicades	pel	senyal	de	trànsit.

2. La	senyal	creuada	amb	una	diagonal	vermella	significa	fi	de	la	zona.
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CULTURA mésmataró

 

El	Pla	d’equipaments	culturals	
de	Mataró	es	mostra	als	ciutadans
El	Museu	de	Mataró	acull	una	exposició	que	explica	les	línies	de	treball	en	
matèria	cultural	que	s’estan	duent	a	terme	a	la	ciutat	i	també	les	futures.	
L’exposició	es	pot	veure	del	9	al	25	de	febrer.
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La	Biblioteca	pública	Pompeu	Fabra	és	l’equipament	de	la	ciutat	on	hi	passa	més	gent	durant	l’any

E				l divendres 9 de febrer, a les 19.30 h, s’inaugura al 
Museu de Mataró (El Carreró, 17) l’exposició “El Pla 
d’equipaments culturals de Mataró”, una mostra gràfica 

i audiovisual que explica el contingut del Pla elaborat pel Patro-
nat Municipal de Cultura. 

A través de set murals i vint banderoles explicatives i il·lustrades, 
una projecció d’imatges dels equipaments i un catàleg es mos-
tren els cinc eixos temàtics de l’exposició, d’acord amb els cinc 
àmbits d’acció cultural: el Pla Director de Patrimoni, el Pla de 
Biblioteques, el Mapa de les Arts Escèniques, la promoció de 
les Arts Visuals i la promoció de la Música. De cada àmbit 
es mostren els equipaments culturals que hi ha ara i els que 
hi haurà en un futur, la ubicació, la funcionalitat, el model de 
gestió i les transformacions arquitectòniques que seran neces-

sàries. A més a més hi ha una zona destinada a un taller de 
retallables per a infants.

Entre els projectes que preveu el Pla d’equipaments hi ha la 
transformació de Can Marfà en el futur Museu de Mataró, la 
posterior creació d’un centre de visitants a Can Serra, la reha-
bilitació de la Basílica de Santa Maria i la museïtzació de la 
Capella dels Dolors, la posada en funcionament d’un centre de 
creació escènica, la construcció de la nova biblioteca pública 
Les Santes-Escorxador, la transformació del Foment i la Sala 
Cabañes, la creació d’una escola municipal de música o la 
creació del Centre de la Imatge Català-Roca, entre d’altres.

L’horari de visita és de dimarts a divendres de 18 a 21 h, i els 
dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h i de 18 a 20 h.

23
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16	·	Divendres
Acte	esportiu
Nit	de	l’Esport

Poliesportiu Municipal 
Teresa Maria Roca
A les 21 h
Preu: 35 euros
Inscripcions al Patronat 
Municipal d’Esports

17	·	Dissabte
Jornada	esportiva
Esport	per	a	discapacitats	
i	partits	de	futbol	sala	i	
d’handbol

Poliesportiu Municipal 
Teresa Maria Roca
De 15 a 22 h

18	·	Diumenge
Inauguració
Poliesportiu	Municipal	
Teresa	Maria	Roca
Partits escolars de minihand-
bol i partit d’exhibició.

Av. del Corregimet de Mataró 
amb el carrer de Terrassa
A partir de les 9.30 h (a les 
12h inauguració oficial)

21	·	Dimecres
Teatre
Assortits	de	l’Aula
Direcció d’ Oriol Colomer.
Dels alumnes del grup de Joves 
de l’Aula de Teatre. 

Arcàdia Cafè Cultural
A les 21.30 h

23	·	Divendres
Teatre
Visitando	al	Sr.	Green
De Jeff Baron. Direcció: Juan 
Echanove
Un jove executiu és condemnat 
a fer serveis d’ajuda domiciliària 
a un vell jueu que viu sol al seu 
apartament de Nova York. 

Teatre Monumental
A les 22 h
Platea: 19.60 euros 
Amfiteatre: 16.20 euros

4	·	Diumenge
Teatre
En	Pólvora
Versió i direcció de Sergi Belbel.
En Pólvora és un drama de pas-
sions amb el rerafons social 
dels conflictes del moviment 
obrer. Estrenada l’any 1893, en 
un clima d’enfrontament social, 
inaugura l’etapa culminant de la 
dramatúrgia d’Àngel Guimerà. 

Teatre Monumental
A les 19 h
Platea: 19.60 euros 
Amfiteatre: 16.20 euros  

10	·	Dissabte
Música
Concert	de	Banda
Tradicional concert d’hivern 
de l’Agrupació Musical del 
Maresme, que oferirà un ampli 
i variat repertori.

Teatre Monumental
A les 18 h
Entrada lliure

Preu:	5	euros
Programació	 adherida	 a	 cinemes	 Verdi.	 Podeu	 adquirir	
l’abonament	per	al	cicle	dels	dijous	a	la	taquilla	del	Teatre	
Monumental	o	al	Patronat	Municipal	de	Cultura.	El	preu	és	
de	30	euros	i	val	per	a	10	entrades.

www.cultura.mataro.cat/cartelleracinema

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

DIJOUS	22	a	les	21.30	h
Lemming
Lemming, de Dominik Moll
(França, 2005). VOSE, 129 minuts.

DIUMENGE	25	a	les	16.30	h
La	increïble	però	certa	història	de	la	caputxeta	
vermella
Organitza: Ajuntament de Mataró, CNL i la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

DIUMENGE	25	a	les	19	h
Gabrielle
Gabrielle,de Patrice Chéreau.
(Alemanya-França-Itàlia, 2005). VOSE, 90 minuts.

DIJOUS	1	a	les	21.30	h
Las	consecuencias	del	amor
Le conseguenze dell’amore, de Paolo Sorrentino
(Itàlia, 2004). VOSE, 100 minuts.

DIJOUS	8	a	les	21.30	h
Shortbus	(preestrena)
Shortbus, de John Cameron Mitchell.
(USA, 2007). VOSE, 102 minuts.

DIUMENGE	11	a	les	16.30	h
Col·legues	al	bosc
Organitza: Ajuntament de Mataró, CNL i la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

DIUMENGE	11	a	les	19	h
Réquiem
Réquiem, de Hans-Christian Schmid.
(Alemanya, 2006). VOSE, 93 minuts.

DIJOUS	15	a	les	21.30	h
La	spettatrice
La spettatrice, de Paolo Franchi.
(Itàlia, 2004). VOSE, 98 minuts.

mésmataró L’AGENDA	DEL	MES

Teatre.	Visitando	al	Sr.	Green

Exposició.	Xavier	Roldan
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E X P O S I C I O N S

Sales	d’Exposicions	de	Can	Palauet
Empelts	socials	o	altres	interseccions	entre	l’art	
i	l’esfera	pública

Carrer	d’en	Palau,	32-34.	Fins	al	25	de	febrer.
Mostra de diverses pràctiques artístiques que s’acosten o 
denuncien i reflexionen sobre allò social. Els artistes partici-
pants són Tatiana Donoso, Miquel García, Margarita pineda, 
Laia Solé/Glòria Safont-Tria, La Fiambrera Obrera. 

Museu	de	Mataró
Pla	d’equipaments	culturals	de	Mataró

Inauguració	divendres	9	a	les	19.30h
El	Carreró,	17.	Del	9	al	25	de	febrer.
L’exposició mostra les línies de treball en matèria cultural 
i explica quins equipaments culturals tindrà la ciutat, la 
seva ubicació i quines transformacions arquitectòniques 
caldrà fer, així com la funcionalitat de cadascun. La 
mostra està dividida en cinc eixos temàtics: patrimoni, 
biblioteques, arts escèniques, arts visuals i música.

Espai	f
Stylus.	Verónica	Aguilera

Carrer	Nou,	11.	Fins	al	4	de	febrer.
Exposició individual de Verónica Aguilera (Barcelona, 
1976), artista guanyadora de la 5a Mostra d’Art Jove i resi-
dent a Can Xalant. Un treball en procés que compta amb la 
col·laboració de diverses copisteries de Mataró i que anirà 
generant, amb incorporacions setmanals establertes, el 
resultat final de l’exposició.

Nau	Cabot	i	Barba
Violències

Plaça	de	Miquel	Biada,	s/n.	3	i	4	de	febrer,	de	19	a	21	h	
Després de l’espectacle Morir a Bagdad, Josep Rodri ens 
presenta una nova proposta artística, en la qual l’espectador 
deambula per l’espai escènic d’aquesta exposició-especta-
cle a la recerca de cada acció teatral, vídeo o instal·lació. 
Passis cada mitja hora.

Piscina	Municipal	/Centre	Municipal	
d’Esports	El	Sorrall
Piscin_art	02	

Piscina	Municipal,	av.	del	Velòdrom,	25.	Centre	Municipal
d’Esports	El	Sorrall,	rda.	de	Josep	Tarradellas,	103.	
Fins	a	l’11	de	febrer	de	2007

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.

Menjador
Retrats	de	Jaume	i	Jordi	Arenas

Fins	al	15	d’abril.

Sala	1
Josep	Palau	i	Fabre.	Retrats	de	la	Fundació	Palau

Fins	al	25	de	febrer.
Mostra d’art català del segle XX que conserva la 
Fundació Palau.

Sala	2	i	la	finestra
Xavier	Roldan

Inauguració	el	divendres	2	a	les	8	del	vespre
Del	2	de	febrer	al	l’11	de	març

Mostra del treball de l’artista entorn el tema del retrat 

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

mésmataró
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Ca	l’Arenas.	Centre	d’art	del	Museu	de	Mataró
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Que	tota	la	ciutat	sigui	Mataró
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ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

‘Que tot Mataró sigui Mataró’, van ser paraules pronun-
ciades per l’Alcalde, Joan Antoni Baron (www.baron.cat) 
el dia del seu nomenament. Es tracta que tots els barris 
disposin de la mateixa qualitat urbana i de serveis.

Només el 2006, Mataró va veure refer tres dels seus grans 
eixos de ciutat: el tram de la Riera des de l’Ajuntament a 
la Presó, l’Av. Puig i Cadafalch (ara se’n fan uns carrers 
propers) i la Ronda Estrany, amb l’afegitó de l’Av. Amèrica, 
que el 2007 continuarà amb l’Av. Perú.

Però no tan sols ha estat al Centre-L’Eixample-L’Havana, 
a Cerdanyola o a Rocafonda-El Palau on s’ha intervingut, 
gràcies a que es porten a terme els plans de reforma inte-
gral i, en el cas de Cerdanyola, s’hagi obtingut un ajut de la 
Llei de Barris de la Generalitat. El conjunt de la ciutat té en 
marxa o a punt nous plans de millora dels seus barris, com 
és el cas de l’Escorxador, La Llàntia o Cirera, per exemple.

També es preveu transformar les previsions de sectors com 
El Sorrall, o bona part del front marítim, amb l’objectiu de 
dotar-los de més zones verdes que les previstes, transfor-
mar el sòl industrial desfasat per sòl per activitats econò-
miques innovadores. Així podem crear encara més llocs 
de treball, en el moment en que la ciutat disposa de més 
empreses i de més treballadors que mai.

Amb el canvi d’usos, es pot compatibilitzar tot això amb 
nous habitatges, de manera que es puguin crear uns 1500 
habitatges protegits en aquests nous sectors i als barris de 
sempre i facilitar l’accés a l’habitatge dels nostres joves. 
Finalment, aquests canvis permetran dotar el conjunt de la 
ciutat de nous equipaments i serveis (aparcaments, espor-
tius, culturals, educatius, cívics...) i, en el cas del front marí-
tim, doblar la façana de la ciutat i... qui sap, si més endavant 
la platja.

Feina, habitatge assequible, i qualitat de vida per a tots els 
mataronins i mataronines, visquin on visquin.

Ramon	Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista 

 

1. L’Alcalde,	Joan	Antoni	Baron	,	a	la	Riera	reformada

2. Avinguda	Amèrica	refeta.

3. El	President	Montilla	mantindrà	la	Llei	de	Barris	que	ja	ha	atorgat	ajuts	a		
	 la	ciutat	de	Mataró.
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mésmataró ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

Molt	més	que	un	fenomen

L’esport, entès en el sentit més ampli de la paraula,  
és, sense cap mena de dubte, un dels fenòmens més   
importants de la nostra època. Sortosament, d’uns 

anys ençà, l’esport ha deixat de ser el privilegi de la gent 
d’una edat determinada, d’una condició física adequada, 
o de qui vol aconseguir una meta, per estar a l’abast de 
tothom.

Per a nosaltres, però, l’esport no és només un dels fenòmens 
més importants del nostre temps. És sobretot, una escola de 
valors necessaris per a la nostra societat. L’esport estimula 
l’esforç i l’aprenentatge, habitua a la superació, prepara 
per a l’acceptació de responsabilitats, actua en equip, 
vincula els interessos particulars als del grup, ensenya 
a digerir les victòries i a sobreposar-se a les derrotes, 
facilita la relació entre les persones, desenvolupa vincles 
de solidaritat, ajuda a la integració i a la cohesió socials, 
promou el respecte per l’adversari, educa en l’acceptació 
de les normes,... En definitiva, l’esport és una escola per-
manent d’actituds positives davant la vida.

Al nostre país, des de sempre, qui ha dut a terme aquesta 
important tasca de formació, ha estat principalment, la ini-
ciativa privada associativa i l’esport escolar. 
 
La tradició, la força i la vitalitat del nostre esport no 
s’entendrien sense reconèixer el paper fonamental que, his-
tòricament, hi han jugat. Òbviament els clubs i les escoles de 
la nostra ciutat no han estat una excepció.
 
Enfortir l’associacionisme esportiu dotant-lo dels instru-
ments adequats i encoratjar-lo a  no defallir en la impor-
tant tasca de promoure els valors i els principis de l’esport 
són els nostres objectius.

A Convergència i Unió som conscients que els clubs i les 
escoles de la ciutat reclamen més suport de l’administració. 
Que ningú en tingui cap dubte: situarem al bell mig de la 
política municipal els seus anhels i les seves inquietuds.

Que els valors de l’esport ens acompanyin.

Francesc	Masriera	i	Abella
Representant del Grup Municipal CiU

al Patronat d’Esports
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L’esport	mataroní

Qualsevol que hagi passejat per les instal·lacions 
esportives de la nostra Ciutat haurà comprovat que 
els mataronins no gaudim d’unes instal·lacions 

adequades al nivell esportiu. Amb unes instal·lacions 
decadents i en mal estat com les que tenim, no podrem 
aspirar mai a ser una Ciutat reconeguda, entre altres coses, 
per la qualitat del nostre esport.
  
El cas més lamentable és el del Camp Municipal Carles 
Padrós. Encaixonat entre edificis, i amb unes grades que 
cauen a trossos. Què deuen pensar tots aquells que venen 
a veure un partit? Doncs, el mateix que pensen aquells que 
visiten el pavelló de Cirera. 
L’equip d’hoquei patins torna a la màxima categoria esta-
tal en un pavelló en unes condicions higièniques deplo-
rables. Els coloms fan nius a les bigues més altes i hi fan 
les seves necessitats, embrutant les grades i deteriorant-ne 
l’estructura.

El nou pavelló de Cirera descongestionarà la resta 
d’instal·lacions de la Ciutat i serà la seu esportiva del 
Joventut Handbol Mataró. El problema no se solucionarà, 
sinó es dona un valor social afegit a la ciutat, i es construeixi 
un palau d’esports polivalent de gran capacitat. Un palau 
on s’hi practiquessin esports i a més, s’hi poguessin cele-
brar concerts, convencions o espectacles. CiU denuncia 
la mala gestió que duu a terme el Govern Municipal, que 
sembla ser que no veu la realitat esportiva de la Ciutat: 
instal·lacions obsoletes, mala accessibilitat als pavellons 
i manteniment insuficient. No hem d’oblidar que així com 
els nostres carrers, monuments o serveis de la nostra Ciutat, 
les instal·lacions esportives també contribueixen a la bona 
imatge de Mataró i a la qualitat de vida dels seus ciutadans.  

 

Vicent	Garcia	i	Caurin
Regidor Grup Municipal
de Convergència i Unió
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No hay duda que la situación de los barrios tra-
dicionales de nuestra ciudad deja mucho que 
desear en muchos aspectos. Solamente hace falta 

darse una vuelta por algunos de ellos para observar que en 
los últimos años no se han producido allí las actuaciones 
necesarias dirigidas a mantener la calidad de vida de las per-
sonas que los habitan. Ello ha generado una situación de 
malestar, de preocupación, y un estado latente de indig-
nación por algunos problemas.
Ésta situación tiene esencialmente un responsable: el 
gobierno municipal socialista que, solo o en coalición, 
lleva dirigiendo los destinos de la ciudad los últimos 28 
años.
A mi entender, se ha llevado una política de reacción a 
los acontecimientos, no proactiva. Con lo cual aquellos nos 
han superado y no ha sido posible avanzar. Un ejemplo de 
ello ha sido la política urbanística de los gobiernos munici-
pales de izquierda, que en los últimos años por cierto están 
despertando tantas críticas en su propio electorado como 
hemos podido ver en recientes plenos municipales.
Los gobiernos socialistas han tenido una preocupación 
excesiva por la vivienda. Y deberían haberse previsto 
y planificado acciones no sólo urbanísticas (que lavan 
la cara), sino también de orden cultural, social o econó-
mico.
Éste déficit de actuaciones se ha pretendido suplir, al menos 
de cara a la galería, con la creación de los planes integra-
les, posteriormente reconvertidos en Consells Territorials, 
en los tres mayores barrios de la ciudad. Ello ha supuesto 
sin duda un debate sobre las problemáticas que afectan a 
los barrios, pero muy circunscrito a un número limitado 
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la	actuación	en	los	barrios

de personas, y sobre todo muy poco operativo y eficaz. 
Al final, casi todo queda fiado a la posibilidad de obtener 
ayudas de fondos europeos o de la propia Ley de Barrios, 
cosa fantástica, y que bienvenidas sean. Pero la actuación 
municipal ha quedado corta, y no ha solucionado esen-
cialmente cuestiones importantes como la suciedad, el 
modelo de comercio casi desaparecido en algunos barrios 
o algunos aspectos derivados de la llegada de inmigran-
tes de otras latitudes. Hay que ser conscientes de esto. Es 
bueno saberlo porque hay cuestiones que no se arreglan 
con propaganda (en eso sí son eficaces por cierto), ni con 
cuatro reformas.
La sensación de abandono de algunas zonas de la ciudad, 
el mal estado de algunos edificios, la falta de ascenso-
res, la circulación, el aparcamiento, la falta de presencia 
policial, son problemas reiteradamente denunciados por 
vecinos y por los grupos de la oposición.
Aquí la pregunta clave es, ¿Cuántas personas se plantean 
hoy ir a vivir a algunas zonas de la ciudad que hasta 
hace pocos años eran el orgullo de los que las habitaban 
como por ejemplo Rocafonda?. 
La gente tiene la sensación que en las prioridades de acción 
que ha marcado el gobierno en los planes integrales o Con-
sells Territorials, hay mucho ruido y pocas nueces.
Las actuaciones previstas en los planes integrales o en los 
proyectos presentados a la Llei de Barris están bien, aunque 
algunas de ellas debieran haberse realizado hace tiempo, 
pero ha faltado también tener más cuidado de las pequeñas 
cosas que hacen la vida más digna y agradable a la gente. 
La limpieza de las calles y edificios, mayor presencia de 
la policía local, tomar medidas con la proliferación de 
antenas de TV o con los vehículos abandonados, cuidar 
la situación del comercio tradicional del barrio. Y sobre 
todo, para dotar a los barrios de centralidad, para que 
recuperen su personalidad, para que sean también de 
verdad Mataró.
También en esto necesitamos un cambio de gobierno.

Paulí	Mojedano	Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Més	de	10	anys	de	lluita,	continuem	
treballant	per	les	Cinc	Sènies

Avancem	per	acomplir	amb	els	nostres	
compromisos	electorals

Les Cinc Sènies, la zona de Mata i la de Valldeix con-
centren un nombre important d’explotacions agríco-
les, i contenen espais naturals i paisatgístics singulars: 

rieres, marges, corredors naturals,… és l’espai lliure més 
important del litoral del Maresme. D’aquesta zona depèn el 
nostre equilibri urbà, entre Mataró - ciutat i Mataró – muni-
cipi, tant necessari per mantenir la qualitat de vida.

“Mataró va més enllà del sòl urbanitzable i que compta amb 
un 52% de sòl lliure, principalment, agrícola i forestal”

En aquest sentit hem apostat per una ciutat amb límits: l’urbà, 
el forestal i l’agrícola. No ha estat fàcil mantenir aquesta 
postura del nostre Pla General, ja que s’han produït al llarg 
d’aquests anys tot un seguit de declaracions que posaven en 
dubte, o creaven confusió entorn la permanència d’aquest 
àmbit com a zona agrícola a mig i llarg termini. Sense anar 
més lluny les passades eleccions municipals van estar mar-
cades pel projecte de l’anterior govern de modificació del 
Pla General on es preveia, entre altres, la creació d’un parc 
al pla de Sant Simó. Ara això no es contempla.

“Les postures polítiques que posen en dubte la permanència 
de la zona agrícola són un discurs reflex d’un model territo-
rial passat de moda” 
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El Govern d’esquerres de la Generalitat, amb especial tre-
ball d’ICV-EUiA, va aprovar al juny del 2005 el Pla Director 
Urbanístic Costaner, que preserva tots els espais no urbanit-
zables del litoral català, entre ells la nostra zona agrícola. 

“El Pla Director Urbanístic Costaner aprovat pel Govern 
d’esquerres de la Generalitat  en garanteix la seva protecció 
a nivell nacional”

Tanmateix, el més important de tot aquest llarg procés de 
defensa i protecció de l’espai agrícola ha estat que els mata-
ronins i les mataronines el sentim en un element que fa a 
singular la ciutat.

“Les Cinc Sènies ens fa ser una ciutat singular”

La protecció no és el final del camí. Ara la Generalitat, 
els propietaris i l’Ajuntament hem de definir les eines que 
permeti la modernització ecològica de les explotacions 
agrícoles, la preservació dels espais naturals i paisatgístics 
singulars i com a plantejament més integral, l’activació del 
Pla Especial de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix.

Quiteria	Guirao	Abellán
Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Els	Ajuntaments	com	a	eines	de	suport	
al	Govern	de	Catalunya	i	en	defensa	
de	l’Estatut	d’Autonomia

S	’ha parlat molt en les darreres setmanes (i mesos) del 
decret del Govern central sobre l’augment d’hores 
lectives de castellà a l’escola. El govern de la Gene-

ralitat va plantejar un requeriment d’incompetència per tal  
d’impedir una invasió sobre les competències pròpies. El 
que és important, a més, és que el Govern de Catalunya es 
pugui veure recolzat en aquest tema, no sols per la socie-
tat civil i la comunitat educativa, sinó també pels governs 
locals, els que estan més a prop del ciutadà i que poden 
copsar millor les seves inquietuds. En aquest sentit cal des-
tacar l’àmplia coincidència que els regidors del nostre ajun-
tament mostraren per tal d’unificar esforços i punts de vista i 
poder consensuar una única moció de suport al Govern de la 
Generalitat i a l’Estatut (inicialment s’havien presentat dues, 
d’Esquerra i CiU; i amb PSC i ICV-EUiA es va acabar de 
donar forma a la moció); en efecte, quatre dels cinc grups i 
21 dels 27 regidors varen conformar una rellevant majoria.

Perquè s’han produït la munió de reaccions, mocions als 
ajuntaments, comunicats d’organitzacions culturals i edu-
catives? Perquè aquest conjunt d’accions representen una 
defensa del català i, en cap cas, un atac o menyspreu (com 
alguns han volgut veure) al castellà? Simplement es tracta 
d’arguments de sentit comú, senzills, entenedors:

Des del punt de vista d’un ciutadà de l’àmbit lingüístic 
català, la llengua que cal protegir més, la que està en inferio-
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Sobre	el	decret	de	la	tercera	hora	
de	castellà

ritat de condicions, la que gaudeix de menys mitjans escrits 
parlats o audiovisuals és la catalana, no pas la castellana. 
Des d’un punt de vista purament científic, la llengua que 
ocupa un àmbit geogràfic molt més limitat, la que està en 
perill de minorització, aquella que si fós una planta o un 
animal estaria superprotegida, prioritzada i hipersubven-
cionada, és la catalana. 

Si existeixen Estatuts d’Autonomia que contemplen com-
petències exclusives o compartides en educació i ensenya-
ment, cal exigir, preservar i, com és el cas, alertar immediata 
i fermament, de la transgressió que aquest decret representa. 
En aquest sentit, caldrà veure si els decrets d’educació 
infantil, de secundària, de formació professional aprovats 
pel Govern espanyol, també envaeixen les competències 
educatives previstes a l’Estatut. 

És per aquests arguments que ni el requeriment 
d’incompetència plantejat pel govern de la generalitat ni 
aquesta moció que es discuteix, va contra res, ni contra el 
castellà (de fet es podrien plantejar decrets llei per potenciar 
també les altres llengües de l’estat, o el francès o l’anglès; fins 
i tot, perquè no ? potenciar les matemàtiques, o la filosofia 
o el dibuix). Qualsevol d’aquestes matèries seria susceptible 
d’interpretar que estan insuficientment estudiades o domina-
des: per què, doncs, un decret per potenciar el castellà?

Davant l’evidència d’un decret notablement parcial, nota-
blement inconvenient, significativament ignorant de la 
realitat d’avui, escandalosament indicador del mínim grau 
d’assumpció que determinats estaments tenen dels avenços 
dels aspectes de la diversitat reconeguda que existeix a l’estat, 
cal expressar-ho i cal fer-ho, per exemple, amb mocions des 
dels ajuntaments, que recullen una preocupació expressada 
per múltiples col·lectius, associacions, ensenyants i docents, 
alumnes, partits, sindicats, ciutadans en definitiva. Ningú 
millor que la institució més propera a la representació ciuta-
dana, l’ajuntament, per canalitzar, sense anar contra res, la 
fermesa i exigència en defensa de l’Estatut, en suport de la 
generalitat i per preservar el català.

Maria	Rosa	Cuscó	i	Alberó
Cap del Grup Municipal d’Esquerra
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