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INFORMACIÓ CIUTADANA

Adreces d’interès
ATENCIÓ CIUTADANA
· Oficines d’atenció ciutadana (de dl. a dv. de 9 a 19 h)
- Ajuntament. La Riera, 48
- Centre cívic Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82
- Centre cívic Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47
· Centres cívics
(de dl. a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 17 a 19h)
- Centre cívic Cirera. C. de Cadis, 1
- Centre cívic Molins. C. de Nicolau Guanyabens, 23
- Centre cívic Pla d’en Boet. C. de Juan Sebastián Elcano, 6
· Per internet, www.mataro.cat
· Per telèfon, trucant al número 010* (24 h)
· 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

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

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

mésmataró

EDITORIAL

Passant comptes
Joan Antoni Baron i Espinar

E

| Alcalde de Mataró

n acabar el mandat, el Govern està obligat a passar
comptes i explicar a la ciutadania el treball fet durant
aquests quatre anys.
Fent un balanç global, el grau de compliment dels compromisos adquirits en l’acord subscrit pel tres grups municipals
que han governat la ciutat ha estat molt alt. Molta feina acabada, molta feina en marxa i molta feina projectada per al
futur més immediat. Els quatre eixos de l’acord de Govern
s’han desenvolupat intensament i el conjunt d’actuacions,
directament executades per l’Ajuntament de Mataró o bé
per altres administracions, conformen una llarga llista i
esquitxen tots els barris de la ciutat.
Malgrat el nostre entusiasme i bona voluntat, hem comès algunes equivocacions, de vegades no encertant-la amb el diàleg
i provocant involuntàriament controvèrsies evitables, per la
qual cosa també som autocrítics i demanem disculpes.
La ciutat, en aquests quatre anys, ha experimentat canvis importants en la seva demografia i en la seva estructura econòmica.
Un repunt en la natalitat i l’arribada de nous veïns –en bona
part immigrants extracomunitaris- ens ha obligat a atendre

nous problemes i a construir i projectar nous equipaments
per atendre millor les necessitats educatives, de salut, culturals, cíviques, esportives, socials. Més aparcaments i un Pla
d’Habitatge que vol donar resposta a una de les necessitats
bàsiques de la ciutadania.
Aquests quatre anys han estat els de l’impuls definitiu al front
de mar. L’accés soterrat del Port, el nou Parc de Mar, el Cafè
de Mar, el passeig Marítim, la ronda de Barceló, el Rengle o el
nou barri de Porta Laietana que ha de sorgir dels antics terrenys
de l’Iveco-Pegaso, són alguns exemples d’aquesta profunda
transformació de la façana marítima de la ciutat i que tindrà
en el TecnoCampus una de les seves joies. Els canvis profunds
que s’han produït en l’estructura econòmica de Mataró ens va
motivar a impulsar el Pacte pel Desenvolupament Econòmic
i Social que vàrem signar els grups municipals i els agents
econòmics i socials. Un Pacte per garantir el futur de Mataró
amb apostes decidides i importants per als sectors econòmics
tradicionals i per als nous sectors emergents.
El Govern passa comptes i ara tocarà als ciutadans posar
democràticament nota al treball fet.
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NOTÍCIES

Els bombers de Mataró celebren el 150
aniversari de la seva creació

© MARGA CRUZ

Per celebrar que el parc de bombers de Mataró fa 150 anys

es va crear a la ciutat, una comissió formada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i el Consell de Seguretat i
Prevenció de Mataró ha programat tot un seguit d’actes que
s’estendrà durant tot l’any. S’han organitzat activitats de caire
esportiu i cultural, a més d’actes divulgatius i festius, entre
d’altres. Un dels actes més destacats serà la inauguració del
nou parc de bombers i la publicació d’un llibre que recollirà
la història del cos a la ciutat. El 9 de març al Foment mataroní, el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, va lliurar medalles a 237 bombers que
van ser condecorats pels anys de servei. D’aquests, tres són
de Mataró: Josep Rovira Puig, Joaquim Carbonell Moragas
i Andrés García Carroza, que va rebre una medalla pòstuma.
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© AJUNTAMENT DE MATARÓ

Mataró tindrà un equipament adreçat
a la formació
El carrer de les Tres Roques tindrà en un futur pròxim un

nou equipament destinat a ús formatiu. L’edifici serà de dos
cossos i es construirà al solar situat a la cruïlla del carrer de
les Tres Roques amb la plaça del Canigó, amb accés principal
per aquesta plaça. L’equipament serà un espai d’aprenentatge
per a la formació permanent d’adults en diferents àmbits,
com les noves tecnologies, les arts o els idiomes. La construcció d’aquest edifici és la segona actuació inclosa dins el
Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola (Llei de barris)
i que subvencionarà en un 50% la Generalitat de Catalunya.
El pressupost previst és d’1.598.125 euros.
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La web de l’Ajuntament permet veure l’estat
del trànsit minut a minut
Un dels serveis que ofereix la web de l’Ajuntament (www.
3

1. Josep Rovira Puig va ser un dels tres mataronins condecorats pels seus
anys de servei al cos de bombers.
2. Imatge virtual de l’equipament de formació que tindrà una superfície
útil de 1.133,65 m2.
3. El plànol de situació facilita a l’usuari la circulació per la ciutat atès que
dóna informació real cada minut de l’estat del trànsit.
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mataro.cat) és poder veure l’estat del trànsit a la ciutat.
El plànol de situació s’actualitza cada minut i permet que
l’usuari pugui saber en quina situació es troben les principals
vies. Així, mitjançant diferents colors s’indica si la circulació
és fluïda, densa o si hi ha congestió. També s’assenyalen les
zones amb accés restringit i les que es permet accedir-hi per
a càrrega i descàrrega. A més, el plànol de situació de l’estat
del trànsit ofereix a l’usuari connectar amb tres càmeres
situades a les places de Granollers i França i a la N-II amb el
carrer de Joan d’Àustria que s’actualitzen cada 25 segons.

NOTÍCIES

mésmataró

La futura ronda de Barceló serà un espai urbà
pensat per als vianants
jecte d’urbanització de la ronda de Barceló. Aquest projecte
considera la reurbanització de la ronda i de diferents carrers
de l’entorn, així com dels espais públics de l’interior de les
illes centrals de la ronda on s’hi ubicaran dos equipaments
que tindran cadascun d’ells una zona verda. Una de les principals actuacions serà l’eixamplament de la ronda fins als
34,4 m: les voreres tindran 11,5 m d’amplada cadascuna i la
calçada 6,4 m. La pavimentació es farà en diferents materials i colors per aconseguir un aspecte no lineal de l’espai,
també es plantaran arbres al llarg de la ronda en forma de
ziga-zaga per aconseguir aquest mateix efecte. A més, es
renovaran les xarxes de serveis, s’instal·larà nou enllumenat, mobiliari urbà i contenidors soterrats. Sota aquest espai
es construirà un aparcament de 310 places. Està previst que
les obres comencin l’any 2008 i compten amb un pressupost
d’11.368.000 euros.
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La Junta de Govern Local va aprovar el 19 de març el pro-

El Mataró Bus amplia el servei a la línia 3

2

© MARGA CRUZ

port públic Mataró Bus incorpori a la flota un nou vehicle
que es destinarà a millorar la freqüència de pas d’una de les
línies del servei amb més alta ocupació. Així, hi haurà en
dies feiners 22 autobusos de servei, 1 de reforç i 2 en reserva.
A més, des de mitjan febrer la línia 3 compta amb un autobús
més els caps de setmana, que permet que la freqüència de
pas els dissabtes a la tarda sigui de 20 minuts i de 28 els diumenges i festius. Aquest any també està previst instal·lar dos
nous panells electrònics, a la plaça de les Tereses i al Parc
Central, per facilitar informació sobre el temps real que resta
perquè arribi l’autobús.

3
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La segona setmana d’abril està previst que el servei de trans-

S’inaugura l’avinguda d’Amèrica i el col·lector
del Desviament amb una visita a l’interior
Més de 400 persones van assistir a la inauguració de la nova

urbanització de l’avinguda d’Amèrica i de l’arranjament
del Desviament, la canalització que transcorre per sota
l’avinguda. El dia de la inauguració, 4 de març, els veïns van
poder accedir a una part de l’interior del col·lector on van poder
veure un tram de la part nova i un altre de l’antiga. L’actuació
està inclosa en el Pla Director del Clavegueram d’Aigües de
Mataró, SA. La festa va comptar amb balls populars.

1. Imatge virtual en la qual es pot veure la futura reurbanització de la ronda
de Barceló.
2. El Mataró Bus ha ampliat el servei de la línia 3 amb un nou vehicle. Amb
aquest ja hi ha 25 autobusos a la flota.
3. L’interior del Desviament va poder ser visitat pels ciutadans el dia de la
inauguració. Els treballs d’arranjament han restablert 810 m del col·lector.
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carrer d’Euskadi

S’aprova el projecte d’un nou poliesportiu

© AJUNTAMENT DE MATARÓ

El solar municipal delimitat pels carrers Nou de la Mercè,

1

carrer de Suècia

d’Euskadi i de Suècia ubicarà un nou pavelló poliesportiu. La
Junta de Govern del passat 5 de març en va fer l’aprovació
inicial del projecte executiu. El poliesportiu permet la pràctica de diferents esports a la vegada, tot i que es destinarà
prioritàriament a la gimnàstica artística i al bàsquet. El pavelló tindrà una pista de 45 x 27 m on de manera longitudinal
s’hi podran practicar esports com l’handbol, futbol sala, bàsquet o voleibol; o bé es podrà convertir en 3 pistes transversals separades amb cortines i que també possibilitarà la
pràctica simultània de diferents esports. Hi haurà una sala
de gimnàstica i grades fixes esglaonades amb capacitat per
a 289 espectadors i 4 places adaptades. Amb la construcció
de l’edifici s’arranjaran els entorns i es farà un aparcament
d’una planta amb 86 places. El pressupost de les obres és de
6.357.682 euros, aproximadament un milió dels quals pagarà
l’empresa municipal GINTRA per a l’aparcament. El Consell Català de l’Esport aportarà 715.000 euros al projecte.

© MARGA CRUZ

© MARGA CRUZ

Dansa Trànsit estrena “El salt de Nijinsky” al
Teatre Monumental
“El salt de Nijinsky”, l’obra més important del primer any

de residència de la companyia Dansa Trànsit, s’estrena el 14
d’abril al Teatre Monumental. La companyia que dirigeix la
coreògrafa mataronina Maria Rovira va presentar el procés
de treball de dansa el passat novembre. L’espectacle va néixer
a partir de la mostra gràfica d’un dels salts que va fer famós al
ballarí ucranià Vaslav Nijinsky: una fotografia feta després de
20 anys sense ballar, quan Nijisnky estava en tractament psiquiàtric i de sobte va tenir l’impuls de ballar. Dansa Trànsit va
signar, el mes de desembre, un conveni de col·laboració amb
el Patronat Municipal de Cultura i la Generalitat per formalitzar la residència de la companyia a Mataró.

2

S’obren les pliques del concurs per seleccionar
l’operador del futur centre comercial

3

1. Maqueta del projecte. El solar té un desnivell de 16 m i quedarà semisoterrat respecte a les construccions dels voltants.
2. El 24 de novembre es va mostrar al públic el procés de treball de l’obra
“El salt de Nijinsky” al Teatre Monumental.
3. Un moment de l’obertura pública de pliques que es va fer, el passat 16 de
març, a la sala de reunions de PUMSA.
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El Corte Inglés ha estat l’única empresa que s’ha presentat
al concurs públic per seleccionar l’operador que construirà
i explotarà el futur centre comercial de l’Illa Fàbregas i de
Caralt. La proposta es valorarà tenint en compte el projecte
comercial (40%), el criteri econòmic (40%) i altres qüestions
(20%). L’obertura de pliques la va fer la Mesa de Contractació de PUMSA el passat 16 de març.

NOTÍCIES
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El Centre d’informació i recursos per a la dona
s’instal·la al carrer de Blai Parera
29 de març es va inaugurar el Centre d’informació i
recursos per a la dona que s’ubica al carrer de Blai Parera, 6.
El centre és un servei per impulsar les polítiques de gènere
en l’àmbit municipal i com a instrument de participació de
les dones. En aquest espai, també s’oferirà assistència jurídica i psicològica, a més de dinàmiques de grup, organització d’actes, suport a les iniciatives socials i la promoció
i informació de temes d’interès per a les dones. La creació
d’aquest centre és una de les accions previstes en el Programa d’Actuació Municipal de 2007. A més, el Ple de març
va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament a la
Xarxa local de centres d’informació i recursos per a dones
de la Diputació de Barcelona.
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El

orientació professional que va organitzar l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica i l’Institut Municipal d’Educació. La
iniciativa anava adreçada a estudiants a partir de 4t d’ESO, a
les seves famílies, a persones en situació d’atur, a treballadors
en actiu que volen reorientar el seu projecte professional i
a persones que treballen en l’àmbit de la formació professional. L’objectiu de la setmana, en la qual hi han participat
835 persones, ha estat donar a conèixer tota l’oferta de formació professional dels diferents centres de la ciutat, reglada
i ocupacional, així com l’oferta universitària de Mataró i de
tot Catalunya. També es van programar accions d’orientació
professional individuals i en grup.

2

© MARGA CRUZ

Del 5 al 9 de març va tenir lloc la Setmana de la informació i
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Al llarg d’una setmana els centres educatius de
Mataró van presentar la seva oferta formativa

Un nou equipament de La Llàntia en marxa
La

construcció del Centre d’Atenció Primària La Llàntia
ha començat. Així, el passat 17 de març es va donar el tret
de sortida amb la col·locació de la primera pedra. El centre
assistencial s’ubicarà entre els carrers de La Boixa i de la
Verge de Guadalupe i donarà servei als veïns de La Llàntia i d’un sector de la Via Europa. Es calcula que seran uns
6.000 usuaris. El pressupost de construcció és d’1.749.185
euros i el construeix l’Ajuntament d’acord amb la Generalitat de Catalunya. Està previst que el termini d’execució de
les obres sigui de 16 mesos. Aquest equipament públic forma
part del Pla Especial de Millora Urbana de La Llàntia, com el
recentment inaugurat espai jove del carrer de Teià.

1. Al carrer de Blai Parera, 6 s’ubica el nou centre adreçat a les dones.
2. L’espai d’ocupació jove del Sidr@l va ser un dels centres on els joves van
poder informar-se sobre el ventall de formació existent a la ciutat.
3. L’alcalde, Joan Antoni Baron, i la consellera de Salut, Marina Geli, van
col·locar la primera pedra del futur CAP La Llàntia.
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Més de 400 joves de la ciutat participen en
intercanvis amb ciutats europees
El 2006 es van realitzar 20 intercanvis de
caire escolar, cultural, artístic, musical,
esportiu, social, tècnic i per a l’aprenentatge
de l’anglès entre centres educatius de Mataró
i de diferents ciutats europees. Aquest programa es basa en les relacions que estableix
el municipi amb altres ciutats amb les quals
està agermanada o hi té alguna mena de
lligam. Té per objectiu intercanviar experiències i potenciar l’enriquiment entre les dues
parts. El 2007 està previst que es realitzin 21
intercanvis, amb 8 ciutats europees, entre 11
grups d’alumnes de diferents centres educatius i una federació esportiva, en els quals hi
participaran uns 400 joves. Com a novetats
cal destacar les següents: l’orquestra de
l’IES Alexandre Satorras ha promogut un
intercanvi amb l’IES Picassent i la banda la
Unió de Llíria; l’IES Miquel Biada inicia un
intercanvi musical i lingüístic amb l’escola
Joan Miró de Berlín, entre d’altres.

Comencen les obres de l’avinguda del Perú
Les obres de reurbanització afecten al tram
de l’avinguda comprès entre la plaça de
Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz
Picasso. Amb les obres, que van començar a
mitjan març, s’aconseguirà que el vial tingui
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una calçada de 6 m d’ample amb un carril
per a cada sentit de la circulació i unes voreres més àmplies. Es mantindrà l’enllumenat
existent, se soterraran les línies elèctriques,
telefòniques i grups de contenidors i la societat municipal Aigües de Mataró SA renovarà
la xarxa de clavegueram. Es col·locaran
bancs i cadires de fusta i a la zona verda s’hi
instal·laran jocs infantils. També es plantaran arbres i als parterres espècies arbustives.
Els treballs, que duraran uns 10 mesos, els
porten a terme l’empresa Constraula SA per
un import de 865.298 euros.

El projecte Shape Up Europe incideix en la
prevenció de l’obesitat infantil
Promoure la salut i prevenir l’obesitat infantil són els objectius del projecte europeu
Shape Up en el qual hi participen l’IES Puig
i Cadafalch i el CEIP La Llàntia juntament
amb 25 ciutats europees. El projecte pretén
millorar els hàbits de salut de la població
infantil a partir d’una bona alimentació i de
l’activitat física. La novetat d’aquesta iniciativa és que són els joves els que estudien la
problemàtica i proposen les activitats, jocs
o esports que se’ls hi fan més atractius per
trobar solucions als factors determinants de
l’obesitat infantil. El Shape Up s’ha iniciat en
el curs escolar 2006-07 i finalitzarà el curs
2007-08 i hi participen uns 500 escolars.

L’Observatori del Mercat de Treball en
format digital
La publicació ha deixat d’editar-se en paper
per passar només a distribuir-se en format
digital i amb una periodicitat mensual i no
trimestral. A banda de les dades d’atur i
contractació, el nou format de l’observatori
incorpora articles de fons que completen
l’anàlisi des d’una visió més qualitativa i amb
més profunditat. En aquest número, el 41, hi
ha dos artices temàtics: un dedicat al Servei
d’Ocupació de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i l’altre
sobre el mercat del tèxtil. L’Observatori
del Mercat de Treball de Mataró, que
edita el Servei d’Estudis i Planificació de
l’Ajuntament, es pot trobar a la pàgina web
de l’Ajuntament: www.mataro.cat.

Els operadors de la plaça de Cuba aproven
la renovació del mercat
En una assemblea que va tenir lloc el 20 de
febrer, els operadors del mercat de la plaça
de Cuba van aprovar el model de reforma
de l’espai comercial que va presentar
l’IMPEM. Els resultats de la votació van
ser els següents: 123 vots a favor i 53 en
contra. Pel que fa al mercat de la plaça Gran,
en aquests moments l’Ajuntament està estudiant el projecte executiu del mercat.

mésmataró

Mataró dóna la mà al món

© ANNA ROCA

La Nit de la Solidaritat arriba a la desena edició amb convidats de renom.
Des del 2003 Mataró destina anualment l’1% dels seus ingressos a
programes de solidaritat. El 2006 l’Ajuntament ha aportat quasi 500 mil
euros a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització.

San Gabán és un poble situat en una de les zones més pobres del Perú on s’hi està desenvolupament un projecte subvencionat per Mataró

A

conseguir que el món on vivim sigui més humà i
just és una feina titànica i que es val de la constància i l’empenta de moltes persones i organitzacions.
Mataró és un exemple d’haver consolidat un òrgan de treball i debat amb l’objectiu de fer de la ciutat un municipi
obert al món mitjançant la feina compartida entre les ONG i
l’Administració en l’àmbit de la solidaritat: el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
El consell, que va néixer el juliol de 1996, està format per
representants dels 5 grups municipals, 18 membres d’ONG
de la ciutat, una persona de reconegut prestigi i 2 tècnics
municipals, a més del president i el vicepresident.
Una de les propostes del consell va ser que es donessin a
conèixer les aportacions municipals a programes de solidaritat i cooperació internacional, així va néixer la Nit de la

Solidaritat, que va tenir lloc per primera vegada el 1998, i
alhora es va celebrar que un any abans Mataró va destinar
a programes de solidaritat el 0,7% dels seus ingressos. Des
d’aleshores fins ara s’han finançat uns 200 projectes en 27
països.

Desena edició de la Nit de la Solidaritat

Deu anys de la Nit de la Solidaritat han donat perquè l’acte
es consolidi i sigui un referent anual pel que fa a solidaritat
al municipi. Al llarg dels anys, la premissa ha estat fer un
balanç del que s’ha fet en aquest àmbit l’any abans i a més
s’hi suma la presència d’un convidat d’excepció, de caire
nacional o internacional, que aporta una visió particular de
la situació mundial. Així, per exemple, han vingut: Federico
Mayor Zaragoza, Frei Betto, Sami Naïr o Bernard Cassen,
convidat de l’última Nit de la Solidaritat que es va celebrar
el passat 23 de març.
9
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CONFERENCIANTS CONVIDATS A LA NIT DE LA SOLIDARITAT
30 de gener de 1998
SR. FRANCESC CASARES I POTAU,
president de la Comissió Catalana del 50è Aniversari de la Declaració dels Drets Humans
29 de gener de 1999
SR. ARCADI OLIVERES I BOADELLA,
vicepresident de Justícia i Pau
19 de maig de 2000
SR. ALFONSO SANCHO I VENDRELL,
president de la Coordinadora d’ONGD d’Espanya i secretari de Medicus Mundi Catalunya
9 de febrer de 2001
SRA. GABRIELA SERRA I FREDIANI,
presidenta de la Federació Catalana d’ONG’S pel Desenvolupament
8 de febrer de 2002
SR. ANDREU CLARET I SERRA,
periodista i director de l’Institut Català de la Mediterrània
21 de març de 2003
SR. RAFAEL GRASA I HERNÁNDEZ,
professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona
6 de febrer de 2004
SR. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA,
president de la Fundació Cultura de Paz
1 de març de 2005
SR. FREI BETTO,
escriptor, teòleg i coordinador del programa Fam Zero del Govern del Brasil
els anys 2003-2004
7 d’abril de 2006
SR. SAMI NAÏR,
filòsof, sociòleg i professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Paris VIII
23 de març de 2007
SR. BERNARD CASSEN,
periodista i director general de “Le Monde diplomatique”
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En aquesta edició, i per celebrar els 10 anys de vida de la Nit,
s’ha realitzat un DVD on s’explica la seva evolució des de
diferents punts de vista. El reportatge, realitzat per Clack Produccions, també mostra les associacions membres del consell,
de la mà d’un representant, i els projectes que realitzen.

Del 0.7% a l’1%

Mataró ha estat una de les primeres ciutats de l’Estat a destinar l’1% dels seus ingressos a projectes de cooperació
internacional, sensibilització i campanyes d’emergència. Es
va aconseguir el 2003. Com també va ser una de les primeres a aconseguir, el 1997, destinar-hi el 0,7%. En xifres
s’ha passat d’una aportació econòmica de 259.307, 87 euros
l’any 2000 (0,7%) a 536.230,42 euros per al 2007 (1%).
Aquest increment en l’aportació econòmica demostra el
compromís de l’Ajuntament vers als pobles més desfavorits
amb la voluntat de ser partícips d’una solidaritat efectiva,
conscient i no paternalista. L’aportació econòmica es reparteix entre programes de cooperació al desenvolupament i de
sensibilització i una part es reserva per a possibles campanyes d’emergència o d’ajuda humanitària, com per exemple a Haití, Iran, Pakistan, Centre-amèrica, el Sàhara o als
països afectats pel tsunami.

Fons Català de Cooperació

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
és l’entitat que canalitza les aportacions que es fan als pro-

mésmataró
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT SUBVENCIONATS EN EL 2006

jectes. El 1987 el consistori va acordar entrar com a soci del
FCCD i el 2001 van signar el primer conveni de col·laboració
que determina que el FCCD farà el seguiment tècnic i econòmic dels projectes de cooperació aprovats per l’Ajuntament.

Projectes de 2006

L’any passat es van finançar 24 projectes que es van repartir 485.735,85 euros, dels quals 17 són de cooperació internacional, 5 convenis per a programes de sensibilització i
2 campanyes d’emergència, a més de diferents activitats
de sensibilització. L’Ajuntament prioritza els projectes a
finançar segons uns criteris fixats, com poden ser l’evolució
històrica i vincles ja establerts tant per l’Ajuntament com
per les entitats de Mataró o països i pobles que es corresponen a zones d’especial afluència de persones immigrades
a Mataró. Així, s’ha decidit tenir tracte preferent i continuat, no exclusiu, amb les següents àrees, països i territoris:

Perú, Colòmbia, Centre-amèrica, Chiapas (Mèxic), Marroc,
Sàhara, Palestina, Senegal i Gàmbia.

I també sensibilització

Subvencionar projectes de cooperació és un dels àmbits de
treball del consell, però també ho és incidir en la sensibilització de la població. Amb l’objectiu de difondre les causes i
efectes que fa que existeixin països que viuen en la pobresa,
amb guerra o explotats i fer patents les diferències entre els
països del Nord i els del Sud, s’han creat diferents mitjans com
un web temàtic en la pàgina de l’Ajuntament o un programa
radiofònic a Mataró Ràdio d’emissió setmanal “Altaveu” que
dirigeix el consell. A més, també al llarg de l’any s’han organitzat activitats com l’exposició “Un any després del tsunami.
Respostes per a la transformació local al sud-est asiàtic”, la
presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2007 i l’exposició i
conferència sobre “La realitat dels objectius del Mil·leni”.
11
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La plataforma “Salvem Can Fàbregas
i de Caralt” es pronuncia al Ple

Està previst que el futur centre comercial s’instal·li a l’emplaçament que ara ocupa la fàbrica Fàbregas i de Caralt

U

na seixantena de membres de la plataforma “Salvem
Can Fàbregas i de Caralt” van assistir amb pancartes a la sessió del Ple municipal per demanar
la conservació de la fàbrica. Núria Manté, com a portaveu del moviment veïnal, va acusar el Govern municipal de
pressionar el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró perquè prengués “una decisió
precipitada i sense dades històriques sobre la taula” sobre
la recatalogació de nivell A a nivell H de l’antiga fàbrica
de paper, ubicada on s’ha de construir el centre comercial
del carrer de Miquel Biada. Els veïns també van qualificar
de “capgrossada” la possibilitat de traslladar la xemeneia
de l’edifici: “les xemeneies no són castells que es fan i es
desfan”, va assegurar Manté. A més, els membres d’aquesta
plataforma volen impedir que el Govern sucumbeixi davant
els interessos d’una gran marca comercial i no converteixi
aquest fet en una lluita entre patrimoni històric i progrés.

La intervenció de la representant d’aquesta plataforma va
estar precedida per una proposta de resolució presentada pel
grup municipal de Convergència i Unió en la qual es demanava la suspensió del concurs per adjudicar la zona a una
operadora comercial i, si fos necessari, el replantejament
del projecte urbanístic. Els nacionalistes també van acusar
el Govern de “fer una descatalogació de forma precipitada,
sense escoltar la sensibilitat ciutadana i només oferint a
canvi explicacions arbitràries”, segons el seu portaveu, Joaquim Esperalba.
La resposta del regidor d’Urbanisme, Arcadi Vilert, va
indignar els membres de la plataforma concentrats a la sala.
El conseller delegat va explicar els avantatges de generar
una nova locomotora comercial: es preveu un augment del
radi d’atracció territorial de la ciutat, una gran oferta de
llocs de treball i un increment del Producte Interior Brut,
13
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i va defensar la ubicació assignada perquè està en contacte
amb la xarxa viària principal de la ciutat i perquè afecta un
mínim indispensable de l’habitatge consolidat. I va afegir:
“si considerem el bé a conservar com a portador de valor
de ‘memòria històrica’ queda perfectament respectat (...)
pel canvi de la nau de Can Minguell de nivell H fins a A”,
paraules que van aixecar rebombori, ja que la qualitat artística dels dos edificis és incomparable. La resta de grups del
Govern es va mantenir ferma en la seva postura i el PPC es
va abstenir. Paulí Mojedano va justificar el vot del seu grup:
“s’han ferit sensibilitats i el Govern ha actuat sense cap tipus
de debat polític, però més mal seria que al final l’operadora
comercial decidís no venir a Mataró”.
El segon moment de tensió del Ple es va viure quan el president del CE Mataró, Francisco José Gonzalo, va intervenir
per denunciar el tracte rebut per part del Patronat Municipal
d’Esports des de l’any 2004 i l’incompliment de les promeses fetes per aquest organisme, fet que, segons l’entitat, ha
conduït el club esportiu a una situació econòmica insostenible. En aquest cas, la resposta del regidor de Joventut i
Esports també va ser ferma: “l’Ajuntament va col·laborar
amb el CE Mataró de la manera que ho podia fer, amb un
conveni signat per les dues parts i aprovat pel Ple, totes les
premisses del qual s’han complert”. I davant de les demandes
de l’oposió per al restabliment del diàleg amb el club va afirmar: “tenim la voluntat de seure i parlar, però el marc de futur
sempre serà el Pacte pel Futbol”, va assegurar el socialista.
Finalment, el tercer frec de la nit entre oposició i l’executiu
va ser arran del tema de la seguretat. L’oposició va preguntar
el Govern sobre la manca d’efectius a la Unitat d’Atenció
al Ciutadà (UAC) durant la nit i va retreure al regidor de
Seguretat i Prevenció el fet de difondre als mitjans de comunicació dades de seguretat no públiques. Per la seva banda,
Ramon Bassas va negar la crisi en el torn de nit de l’UAC i va
acusar el PPC de fer servir mentides per confondre els mataronins. L’alcalde, Joan Antoni Baron, va haver de posar pau:
“el debat sobre la seguretat no s’ha d’amagar a la ciutadania,
però em sembla patètic i lamentable fer-ne un espectacle”.
El Ple també va aprovar provisionalment la modificació
de les normes urbanístiques sobre densitat d’habitatges,
ús d’aparcament i ascensors després de valorar la cinquantena d’al·legacions i suggeriments presentats en el període
d’exposició pública posterior a l’aprovació inicial, que es va
fer el setembre de 2006.
Maria Coll
Periodista de “Report Maresme”
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Acords de la sessió plenària
de l’1 de març de 2007
A favor del traspàs de Renfe a Catalunya
El Ple de l’Ajuntament va aprovar una proposta de resolució presentada per CiU a favor de les millores de la
xarxa ferroviària i del traspàs del transport de viatgers
de Catalunya a la Generalitat. Tots els grups van votar a
favor, excepte el PPC, que malgrat reconèixer el mal estat
d’aquestes infraestructures va considerar que aquest “no
era un problema de competències sinó de competència”,
segons paraules de Paulí Mojedano.

Un servei d’informació de la Llei de Dependència
El Ple municipal, per instància del PPC i amb esmenes del
PSC, va aprovar per unanimitat una proposta de resolució
per crear en un futur un servei telefònic, telemàtic i presencial d’informació sobre la nova Llei de promoció de
l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació
de dependència. CiU va votar a favor malgrat considerar
que es tracta d’una llei que envaeix competències del nou
Estatut de Catalunya.

Un tren “civia” es dirà GIMM
Segons es va aprovar per majoria absoluta en sessió
plenària, un dels trens “civia” que aviat circularan pel
Maresme es dirà GIMM (Grup d’Invàlids de Mataró i
Maresme) per commemorar la tasca que aquesta entitat ha realitzat a favor de les persones amb minusvalia
aquests darrers 30 anys. També es demanarà a la companyia que aquesta efemèride es festegi realitzant un viatge
inaugural amb un d’aquests trens que són completament
adaptats.

Inclusió de tres places al nomenclàtor
La Comissió del Nomenclàtor ja ha batejat a tres noves
places de la ciutat. Els noms, ratificats pel Ple municipal,
són: plaça del Voluntariat, plaça de Cristina Kauffman,
religiosa del Convent de les Carmelites de Mataró que va
morir el passat mes d’abril, i plaça de Josep Moragues,
guerriller de la causa austriacista que va tenir un paper
destacat en la Guerra de Successió.

mésmataró

El Parc de Mar clou
el mandat municipal 2003-2007

© MARGA CRUZ

El desenvolupament de front de mar ha estat clau en els últims 4 anys, juntament amb l’augment dels equipaments, aparcaments i habitatges de promoció pública a la ciutat. També han començat a fer-se realitat els projectes
lligats al Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social.

El Parc de Mar té zones d’estada, jocs infantils, i una escultura anomenada “Ondulacions”

E

l Parc de Mar s’obre a la ciutadania dissabte 31 de
març i és una de les darreres actuacions d’envergadura
en matèria d’obra pública que enllesteix l’Ajuntament
aquesta primavera. Es tracta d’una gran zona verda que transcorre 750 m en paral·lel al mar, entre l’avinguda d’Ernest
Lluch i la del Rengle, al costat del futur TecnoCampusMataró. Les obres les ha fet l’empresa municipal PUMSA i la
inversió, que és d’aproximadament 3,5 milions d’euros, ha
anat a càrrec dels diferents propietaris del sector del Rengle.
Aquesta obra està inclosa en el balanç de mandat que el Govern
municipal va presentar el passat 23 de març en roda de premsa i que

s’ha caracteritzat per l’impuls al front de mar, l’augment dels equipaments, aparcaments i habitatges públics, i tots els projectes lligats
al Pacte per al Desevolupament Econòmic i Social. L’alcalde, Joan
Antoni Baron (PSC), i els regidors Jaume Graupera (ICV-EUiA) i
Francesc Teixidó (ERC), van fer una valoració satisfactòria de la
feina feta en aquest temps, en què la població de Mataró ha crescut
un 6,5% i és palpable un canvi important en l’economia de la ciutat.
Els tres socis de govern van fer també autocrítica, reconeixent equivocacions i lamentant endarreriments com el de la nau Gaudí, però
van destacar les millores realitzades en els quatre eixos de l’acord
de govern: la transparència i la participació, la sostenibilitat, la
cohesió social i el progrés econòmic i social.
15
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CONSELL DE CIUTAT

ZONA DE VIANANTS DE LA RIERA

PASSEIG MARÍTIM

PLAÇA DEL POU D’AVALL

PLANS EDUCATIUS D’ENTORN

ESCOLA BRESSOL EL TABALET

El front de mar

En els últims quatre anys la façana marítima ha viscut una
transformació palpable: els ciutadans poden gaudir de tres
nous trams de passeig Marítim (entre CN Mataró i el Port,
entre el Port i la platja de Pequín i l’avinguda del Port fins
al pas soterrat de Porta Laietana). A més, han començat a
desenvolupar-se els sectors de la ronda de Barceló, el Cafè
de Mar, El Rengle, i la Porta Laietana (Iveco-Pegaso), que
representen nous barris residencials, però també equipaments, zones d’oci i més espai per al sector terciari.
De totes maneres, la inversió pública s’ha repartit per
tots els barris: s’han guanyat places i espais lliures nous
com la plaça de la Gatassa, la plaça del Pou d’Avall, els
16
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talussos del cementiri, o la plaça de Can Gassol; i s’han
potenciat els eixos cívics i comercials com el tram de La
Riera fins la Presó i les avingudes de Josep Puig i Cadafalch i de Rafael Estrany.

Els equipaments més destacats

Pel que fa als equipaments que s’han enllestit i estan al servei
dels ciutadans, n’hi ha una dotzena de destacats: el Centre
Cívic Pla d’en Boet, l’edifici de Via Pública (Policia Local),
els Centres d’Atenció Primària de Rocafonda i del centre,
l’Hotel d’entitats (Fundació Hostpital Sant Jaume i Santa
Magdalena), el poliesportiu Teresa Maria Roca i Vallmajor, les
escoles bressol municipals del Tabalet i Els Menuts, la nova

ESPAI E
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V ARADOR

TÈRIA ORGÀNICA

E-DIT

VEHICLES DE MATARÓ NETA

ENLLUMENAT A LA LLÀNTIA

POLIESPORTIU TERESA M. ROCA I VALLMAJOR

MENJADOR DE GENT GRAN DE CERDANYOLA

CONGRÉS DE LA GENT GRAN

CENTRE CÍVIC PLA D’EN BOET

escola Anxaneta i el CEIP Antonio Machado, el centre de
nous creadors de Can Xalant i el centre d’art Ca l’Arenas.

Habitatges i aparcaments públics

L’Ajuntament ha fet un salt important en el Pla d’Aparcaments,
construint-ne 1.360 noves places d’aparcament soterrani
per a residents o per a rotació (Parc Central, Can Xammar
II, plaça de Granollers...). En els pròxims mesos s’obriran
també al públic els aparcaments del Parc de Cerdanyola i el
de la plaça d’Occitània. I aquest mandat també s’ha avançat
definitivament en la creació d’habitatge assequible arreu de
la ciutat: a hores d’ara hi ha 139 habitatges de promoció
pública de lloguer i 171 més estan en construcció o projecte. Els últims anys s’han lliurat les claus dels habitatges

del carrer de Teià, Fragata de Mataró, Jaume Comas, València, Pujol, Madoz, Tiana, i estan en construcció o projecte al
carrer de Carlemany, Núñez de Balboa, Can Gassol, Meléndez... A més, l’empresa municipal Prohabitatge Mataró ofereix nous serveis com les borses de lloguer i vehicula també
els ajuts per al lloguer de la Generalitat.

Promoció de ciutat, tèxtil i noves tecnologies

El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social va ser
l’any 2005 en si mateix una fita, aconseguint l’acord de tots
els agents implicats en l’esdevenir econòmic de la ciutat: institucions, grups municipals, sindicats, entitats veïnals, escoles
universitàries, gremis empresarials, comercials, tèxtils, de
l’hosteleria i de les noves tecnologies. En el marc d’aquest
17
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ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS MENUTS

TECNOCAMPUSMATARÓ

acord s’han tirat endavant les primeres accions del Pla de
promoció de ciutat (oficina de turisme, senyalització i rutes,
difusió de la marca “Mataró, ciutat mediterrània”) i s’han pres
mesures de suport al tèxtil local (programes de recol·locació
de treballadors, internacionalització, formació, tecnologia i
innovació). A més, han començat les obres del parc tecnològic TecnoCampusMataró, on conviuran les dues escoles
universitàries, empreses de noves tecnologies i institucions
de l’àmbit de les TIC, amb la voluntat de crear sinergies positives entre coneixement, innovació i empresa.

La cohesió social

Les principals aportacions a la cohesió social s’han centrat
en l’aconseguiment de barris dignes i segurs (Pla Estra18

PACTE PER AL DESENVOLUPAMENT

NOUS EQUIPAMENTS POLICIA LOCAL

tègic de la Policia Local 2007-2013); l’actualització del
mapa escolar construint i preveient centres d’infantil i primària i noves escoles bressol per donar servei a la població; la planificació de polítiques de joventut (Pla Jove per
Mataró 2004-2008); el desenvolupament del Pla d’Igualtat
d’Oportunitats, i la integració de persones en risc d’exclusió
social (Pla de Promoció Social 2006-2010) i també dels
nouvinguts, que des del 2003 han passat de ser el 8,89% al
15,10% de la població.
La cultura, l’esport i la salut també han estat àmbits on s’ha
avançat considerablement: el pla d’equipaments culturals
(Can Xalant i Ca l’Arenas estan en servei i està definit ja el
projecte de Can Marfà i de la biblioteca de l’Escorxador);
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La conjuntura socioeconòmica
Valor recent

Fa 4 anys

Variació

119.448

112.179

6,50%

15,10%

8,89%

6 p.p.

1.374

1.170

17,40%

1.551

787

97,08%

74

80

-7,50%

Llicències habit. sol·licit. 2.243

979

129,10%

1.437

euros 99,20%

DEMOGRAFIA
Població
Proporció estrangers
Naixements
HABITATGE
Habitatge plurif. iniciat
Habitatge unif. iniciat

Preu m2 construït

2.862 euros

MERCAT TREBALL
Taxa d’atur

9,80%

8,40%

1,37 p.p.

Assalariats

33.824

31.091

8,80%

Nombre empreses

4.253

3.994

6,50%

el poliesportiu Teresa Maria Roca i Vallmajor i els nous
Centres d’Atenció Primària de Rocafonda i el Centre estan
ja en funcionament.

Autònoms

9.071

8.669

4,60%

Contractes

35.235

30.386

16%

El model de ciutat

Fracàs escolar

20,78%

25,03%

-4,25 p.p.

Indústria tèxtil

10,60%

19,24%

-8,6 p.p.

Construcció

10,50%

7,57%

2,9 p.p.

Comerç

21,20%

20,46%

0,8 p.p.

Hostaleria

4,60%

4,20%

0,4 p.p.

Serveis a les empreses

8,20%

6,33%

1,8 p.p.

5.165.127

4.384.772

17,80%

Renfe viatgers Mataró 2.648.571

1.879.289

40,90%

TELECENTRE SIDR@L:

Finalment i quant a l’urbanisme, el Govern municipal ha mantingut aquest mandat el model de creixement del Pla General
de 1996, basat en el desenvolupament dels nous sectors en el
front marítim, la remodelació urbana (reciclatge i renovació de
la trama urbana existent) i la preservació de les Cinc Sènies.
En quatre anys s’han iniciat 5.374 habitatges plurifamiliars i 223 unifamiliars, segons dades de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge. I l’Ajuntament ha planificat 4.302
(1.291 protegits) per als pròxims anys:
• Les modificacions puntuals del Pla General en els nous
sectors del Rengle, la Porta Laietana (Iveco), la ronda de
Barceló-Fàbregas, La Riera i carretera de Cirera i El Sorrall
permeten la construcció de 2.321 habitatges nous (995 dels
quals protegits), 311.545 m2 de zones verdes, 210.612 m2 de
sostre terciari i 173.949 m2 per a equipaments.
• Dins de la ciutat consolidada, les actuacions de remodelació
urbana plantejades durant aquest mandat; Can Gassol, Mas
Miralles, Colon-Toló, l’Eix Herrera, el sector Lepanto-Churruca i l’entorn Biada, permetran en el futur la creació de
986 habitatges (296 protegits), 26.232 m2 de sostre terciari,
15.995 m2 per a equipaments i 14.017 de zones verdes.

EDUCACIÓ

SECTORS

MOBILITAT
Autobús urbà

IMD Autopista C-32

56.946

48.838

16,60%

IMD Autovia C-60

48.831

41.689

17,10%

3.150

3.523

-10,60%

372

495

-24,80%

Recollida selectiva

27,17%

19,36%

7,8 p.p.

Soroll a la xarxa viària

69,3 db

72,2 db

-2,9 db

SEGURETAT
Delictes
Accidents x 1000 vehicles
SOSTENIBILITAT

Consum aigua domèstic

4.833.550 m3 4.956.397 m3

Platges (1-5 estrelles)

4,84

-2,50%

4,88
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Agents cívics fomenten actituds per
millorar la convivència ciutadana
A més d’informar, han recollit
en 6 mesos 1.975 incidències
i 118 suggeriments de veïns.

D

1

© MARGA CRUZ

L’equip d’agents cívics està format per 3 informadors i un
coordinador/informador que, de 16 a 21 h, es desplacen pels
parcs, places, polígons industrials i carrers de la ciutat per
promoure el bon ús de l’espai públic a més d’informar als
veïns sobre aspectes com la neteja, la recollida selectiva i de
voluminosos o la tinença d’animals domèstics. D’octubre a
març han donat 843 informacions, bàsicament sobre temes
referents a la tinença d’animals i la recollida de la brossa.
L’equip d’informadors també recull incidències. En aquest
període han estat 1.975, la majoria també per temes sobre la
neteja (voluminosos o brossa que estava al costat dels contenidors). Alhora també atén les queixes i els suggeriments dels
veïns. Així, els veïns poden fer arribar als agents (que van
amb una armilla reflectant amb el logotip de l’Ajuntament)
problemàtiques que els afecten en el seu entorn immediat.
L’equip ha recollit 118 queixes/suggeriments: 24 demanaven pipi cans; 17 versaven sobre el consum de drogues al
carrer i 13 es queixaven de la mala olor o la brutícia.

2

© MARGA CRUZ

es de l’octubre i fins a l’abril 4 agents cívics recorren
la ciutat amb la finalitat d’informar i sensibilitzar
els veïns sobre la importància d’adoptar comportaments que millorin la convivència ciutadana.

Els mesos de març i abril els informadors fan la segona part
de la campanya, que comporta revisar que les incidències
detectades durant els primers mesos estiguin ja solucionades o en vies d’estar-ho en un futur immediat.
Aquesta és la tercera vegada que l’Ajuntament treballa amb
informadors de carrer per fer una campanya de sensibilització de comportaments cívics. L’experiència es considera
molt positiva atès que el contacte entre veïns i agents és
directe i proper i es fa a l’entorn físic del ciutadà. Els agents
cívics han estat contractats mitjançant els projectes subvencionats anomenats Plans d’Ocupació.

1. L’equip dels agents cívics, que porten una armilla per ser identificats, està
format per un coordinador i tres informadors.
2. Els agents recorren carrers i places explicant als veïns temes com la neteja
o la recollida selectiva a més de recollir queixes i suggeriments.
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Roses, llibres, balls i activitats
infantils per Sant Jordi

© CONXI DURO

L’escriptor Gabriel Janer protagonitzarà l’acte institucional. Jornada de portes
obertes a l’Ajuntament. Entre les novetats d’aquest any hi ha una mostra de
balls i danses i la presentació, en forma d’ou, del futur Dragalió.

La cercavila de tots els gegants i nans de la ciutat és un dels actes més multitudinaris de la Diada de Sant Jordi

E

l dia de Sant Jordi, un any més, els carrers de la ciutat
s’ompliran de parades de llibres i roses. De les 10 del
matí fins a les 18 hi haurà jornada de portes obertes a
l’Ajuntament. A partir d’aquesta hora, s’aniran celebrant els
actes tradicionals al carrer: la cervila de tots els gegants i nans;
l’actuació de la colla castellera Capgrossos de Mataró; la Fogonada i, per finalitzar el dia, el grup mataroní Ministrers del Sabre
amenitzarà el Ball de Sant Jordi a la plaça de l’Ajuntament.
Els dies propers a Sant Jordi la Biblioteca Pública Pompeu
Fabra, la biblioteca de la Caixa Laietana i les llibreries Robafaves Jove i Actua tenen programades multitud d’activitats
infantils, com hores del conte especials, tallers i jocs. També

hi haurà presentacions de llibres i recitals poètics. La novetat
de la Diada serà una mostra de balls i danses tradicionals del
Maresme i el Tarragonès el dissabte 21, a les 18 h, a la plaça
de l’Ajuntament. Aquest dia, el Drac de Mataró presentarà el
futur Dragalió que encara es troba en forma d’ou. Aquest nou
personatge s’unirà a la resta de figures a Les Santes.
L’acte acadèmic institucional d’enguany el protagonitzarà
l’escriptor Gabriel Janer Manila, premi Ramon Llull 2007, que
pronunciarà la conferència “Ofici d’escriure, poder de la imaginació”. L’acte tindrà lloc el dijous 19 d’abril a les 20 h al Saló
de Sessions de l’Ajuntament (La Riera, 48).
Més informació: www.cultura.mataro.cat/santjordi
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A

14 · Dissabte
Teatre

Companyia Dansa Trànsit.
Direcció de Maria Rovira.
Teatre Monumental
A les 22 h
Platea: 9,50 euros
Amfiteatre: 7,80 euros

I

N

Diada de Sant Jordi

“Ofici d’escriure, poder de
la imaginació”

Saló de Sessions de
l’Ajuntament
A les 20 h

Companyia AIET. Direcció de
Moisès Maicas. Direcció musical: Genís Mayola.
Lectura dramatitzada d’una
peça clàssica del teatre jueu, de
Xalomon An-Ski, amb 29 actors,
1 cantant, 5 músics i 1 coral.
Teatre Monumental
A les 20.30 h
Platea: 20,30 euros
Amfiteatre: 16,80 euros

20 · Divendres
Teatre

Direcció de Pilar Pla.
Exercicis pràctics del grup de
1r nivell de l’Aula de Teatre.

Direcció, escenografia i so: Oriol
Broggi.
Teatre Monumental
A les 22 h
Platea: 19,60 euros
Amfiteatre: 16,20 euros

A

Vegeu pàgina 23 i consulteu
el programa complet a www.
cultura.mataro.cat/santjordi

El Dibbuq

Teatre

M

Sant Jordi 2007

Teatre

Amb motiu de la diada de Sant
Jordi. Conferència a càrrec de
l’escriptor Gabriel Janer Manila.
Premi Ramon Llull 2007.

Primera història d’Esther

Arcàdia Cafè Cultural
A les 22.15 h

E

Posant portes a la mar.
Muralles i defensa al
Mataró dels segles XVI-XIX

Miquel Biada i Bunyol
(1789-1848). L’home,
l’indià i el promotor del tren
Barcelona a Mataró (1848)

Assortits de l’Aula

C

23 · Dilluns

Conferència

Can Palauet
A les 19.30 h

L

19 · Dijous

18 · Dimecres

A càrrec de Josep Fradera i de
l’autor, Manuel Cusachs.

Teatre “El Dibbuq”

I

A càrrec de l’autor, Joan
Giménez Blasco.
Can Palauet
A les 19 h

Presentació de llibre

Exposició “El tamboret blanc”

R

Presentació de llibre

El salt de Nijinsky
Teatre “El salt de Nijinsky”

B

A

L

M

O

N

U

M

E

N

T A

L

DIJOUS 5 a les 21.30 h

DIUMENGE 22  a les 19 h

Venus, de Roger Michell  
(Gran Bretanya, 2006). VOSE, 96 minuts

Llach: la revolta permanent, de Lluís Danés
(Catalunya, 2006). VO, 90 minuts

Paris, je t’aime, de: Olivier Assayas, Fréderic Auburtin,
Gérard Depardieu, Gurinder Chadha, Sylvain Chomet, Joel
Coen, Ethan Coen, Isabel Coixet, Wes Craven, Alfonso
Cuarón, Christopher Doyle, Richard LaGravenese, Vincenzo
Natali, Alexander Payne, Bruno Podalydès, Walter Salles,
Daniela Thomas, Oliver Schmitz, Nobuhiro Suwa, Tom
Tykwer i Gus van Sant.
(França-Alemanya, 2006). VOSE, 120 minuts

DIJOUS 12 a les 21.30 h

DIJOUS 26 a les 21.30 h

Venus

DILLUNS 9 a les 19 h

Llach: la revolta permanent

El libro negro

Zwartboek, de Paul Verhoeven
(Holanda-Bèlgica-Gran Bretanya-Alemanya, 2006). VOSE,
145 minuts

DIJOUS 19 a les 21.30 h
Inland Empire

Inland empire, de David Lynch
(EUA-Polònia-França, 2006). VOSE, 172 minuts

Paris, je t’aime

Breaking and entering

Breaking and entering, d’Anthony Minghella
(Gran Bretanya-EUA, 2006). VOSE, 120 minuts
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
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat
Sales d’Exposicions de Can Palauet
El tamboret blanc

Carrer d’en Palau, 32-34. Fins al 29 d’abril
Exposició de Jordi Cuyàs (Mataró 1957), coproduïda pel
Patronat Municipal de Cultura i ACM (Associcació per a
l’art i la cultura contemporània de Mataró), en el marc de
“ Beckett 101”, un programa de Girona-Mataró-Vic, amb el
suport de Xarxa Transversal. Activitats complementàries i
servei educatiu.

Museu de Mataró

Viatjant vides, creant mons. L’experiència i l’obra de
la migració femenina a Catalunya
El Carreró, 17. Fins al 8 d’abril
Exposició col·lectiva d’un grup de dones immigrants que,
fugint del victimisme, ens mostra unes artistes creadores
i aportadores de valors únics, fent-nos partíceps del seu
viatge.

Espai F

Zona intrusa
Inauguració el divendres 13, a les 20 h
Carrer Nou, 11. Del 13 d’abril al 20 de maig
Després de la itinerància del projecte educatiu pels instituts de la ciutat, “Zona intrusa” mostrarà les peces dels
artistes Jordi Mitjà, Amasté i Platoniq, acompanyades del
material resultant dels tallers fets pels alumnes dels centres.

Germans Arenas: visions de personatges

Del 19 d’abril al 15 de juliol
Conjunt de personatges de l’entorn i l’època dels germans
Arenas, fets en diverses tècniques, sobretot dibuix, oli i
aquarel·la.

Sala 1
Opisso. Retrats
Fins al 6 de maig
Mostra de retrats de Ricard Opisso
(Tarragona, 1880-Barcelona 1966)
i d’Alfred Opisso (Barcelona, 1907-Mataró, 1980).

Sala 2
Blanca Casas Brullet

Fins al 29 d’abril
Dins el cicle “Senyors i senyores, el retrat” per la temporada 2006-2007, exposició a la Sala 2 i a la finestra de Ca
l’Arenas de Blanca Casas Brullet (Mataró, 1973), artista
resident a París.

La Galeria
Juan Urrios

Fins al 29 d’abril
Instal·lació de la sèrie de fotografies “Cantera” de l’artista
Juan Urrios (Barcelona, 1962).

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
L’exposició proposa una lectura artística i conceptual d’una
selecció de les obres conservades al fons de la institució
entorn el tema del retrat.

Menjador
Retrats de Jaume i Jordi Arenas
Fins al 15 d’abril
Retrats fets pels germans Arenas en diverses tècniques
(dibuix, oli i aquarel·la).
Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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Feina feta. Ara, més

A

quest mandat que ara acaba ha estat decisiu per
Mataró. Comandat, primer, per Manuel Mas i després per Joan Antoni Baron (www.baron.cat) el
Govern de la ciutat ha complert amb escreix l’acord programàtic de les tres formacions que el composen.
Ha estat el mandat en què hi ha més treballadors ocupats
que mai i més empreses que mai, el de la posada en marxa
de noves escoles de primària i bressol, el de l’inici del
TecnoCampus, el de les reformes a fons dels barris amb
importants reurbanitzacions de carrers i places. Ha estat el
mandat de nous centres cívics i esportius, de la millora dels
serveis a la gent gran, dels joves i de les dones. Ha estat
alhora el mandat dels aparcaments: 1300 noves places i
1800 més fent-se. I hem programat fer 1800 habitatges més
de protecció oficial.

© PSC

També ha estat un mandat que, com en els anteriors, els
tributs han pujat per sota la inflació, que no s’ha generat
dèficit, el de la Ràdio, el que ha millorat tot el sistema de
neteja i de residus, el que ha assolit 5 milions de viatgers
del Mataró Bus, el que més policies té al carrer, el de la
reducció d’accidents i de delictes, el del telèfon del civisme
i el de la Casa de la Música Popular.

© MARGA CRUZ

Ha estat el mandat del control de la immigració, després
del desgavell dels anys de Govern del PP: ara els immigrants
són legals i paguen impostos i l’Estat i la Generalitat en promouen la integració. I l’Ajuntament actua amb contundència contra els amuntegaments i el respecte als deures.

FONT: AJUNTAMENT DE MATARÓ

Però ens queda feina per fer: la que ens plantegen els nous
temps que vivim, amb nous reptes i nous horitzons. Esperem que els equips que vinguin tinguin la mateixa il·lusió,
ganes, força, capacitat de diàleg i de gestió i idees de progrés com les que han fet possible, aquests darrers anys,
situar Mataró i els seus ciutadans en la seva millor posició.
1. Joan Antoni Baron ha agafat el relleu de Manuel Mas.
2. El Grup Municipal Socialista, avui.

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista

3. Quadre d’increment del pressupost (ingressos) comparat amb l’increment
de la inflació (IPC) i els dels tributs (OOFF).
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“4 anys sense empenta”
massa coses pendents!

A

les planes anteriors a aquesta, hi heu pogut llegir
desenes d’actuacions Municipals. Algunes les hem
recolzades, però moltes altres s’han fet d’esquenes a
la població, sense escoltar-la i perdent oportunitats. Només
cal veure que està passant amb la fàbrica “Can Fàbregas i de
Caralt” i les nombroses vegades que durant l’actual mandat les
entitats han demanat de parlar al Ple Municipal per mostrar el seu desacord amb el que s’estava fent.
Així explicat, amb dibuixos i fotografies, pot semblar brillant,
però us ben asseguro que el Govern municipal s’ha adormit
en moltes ocasions. Fa pocs mesos, Manresa s’emportava el
Centre d’Innovació en Productivitat de Microsoft; serà la
tercera campanya electoral que sortirà a debat el Museu de
la Industrialització, la segona en que parlarem de si cal un
nou Monumental. Després de 27 anys d’un mateix Govern,
ara fan promeses per posar herba a cinc camps de futbol a
la ciutat, quan en fa més de deu que no se’n posa cap; la nova
zona esportiva dels Turons no passa de ser un dibuix; el soterrament de la via, del que CiU parlava fa 20 anys, ara apareix
a tots els papers com una acció indispensable. L’Hospital, que
ja s’ha fet petit a causa d’un creixement desmesurat de la ciutat,
és una realitat gràcies a CiU, quan tothom recorda les paraules de l’alcalde Mas, que el 1989 deia: ”Fins i tot els negres
de Moçambic saben que no es farà un nou Hospital”. El 12
de febrer de 1990, el llavors conseller de Sanitat, Xavier Trias,
anunciava la construcció de la infrastructura.
El Port de Mataró, impulsat per la iniciativa ciutadana, va
passar per moments molt difícils perquè el Govern municipal
dorm i s’hi suma tard, i no feia els accessos necessaris per
arribar-hi. Mataró, i el seu Govern, viu d’esquena al mar fins
fa quatre dies. Van córrer a organitzar una exposició sobre
el Front de Mar (al voltant dels 200.000 euros) amb pocs
visitants, però han presentat nous projectes (amb un edifici de
24 pisos) sense haver constituït la Comissió de Seguiment que
preveia el document signat.
El Tecnocampus, després de preguntar-nos què era durant
dotze anys, acaba essent l’excusa per fer un edifici universitari faraònic que costarà més de 20 milions d’euros en el
moment en que les escoles universitàries de l’EUPMa (munici28

pal) i l’EUM (comarcal) tenen el menor nombre d’alumnes de
la seva història i hi ha una manca absoluta d’altres serveis.
Els espais per a empreses, l’auditori, els aparcaments, tenen
unes dimensions per sota del que haurien de ser les aspiracions de la nostra ciutat, que a un ritme de creixement de 2.000
habitants/anys ha arribat a les 120.000 persones i, en 10 anys
més, compten que superi les 140.000. Aquest ha estat un creixement urbanístic desmesurat sense tenir en compte la qualitat de
vida dels mataronins, que ens hem quedat curts en serveis.
Mentre Terrassa aconseguia el hoquei herba i amb això, un nou
estadi municipal on ara es juga a futbol, Granollers amb el handbol tenia un nou pavelló, el mateix passava a Badalona amb el
bàsquet,... Mataró només va conservar la pancarta de sortida
de la Marató i aplanar el solar de Can Maitanquis. Pocs anys
més tard, fins i tot s’ha perdut la sortida anual de la Marató
de Catalunya, que ha passat a ser la Marató de Barcelona
tot i que les característiques del recorregut eren excel·lents. Per a
nosaltres, aquesta és una mostra que a Mataró el Govern ha
estat adormit des de fa molt temps.
Si tinguéssim més espai en aquest butlletí, podríem seguir
parlant d’altres temes, com la mobilitat. La ciutat encara té
un dèficit important en places d’aparcament, malgrat se
n’han creat moltes, se segueixen eliminant les de superfície
amb criteris que moltes vegades no s’expliquen suficientment. En 27 anys també s’han fet coses importants i positives, però són massa anys i el cansament esgota les idees i
provoca que tinguem un Govern adormit.

Joaquim Esperalba i Iglesias
President Grup Municipal de CiU a Mataró
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El Mataró del segle XXI (V)
L’habitatge

N

o hi ha cap dubte que un dels temes importants que
s’han de debatre durant la campanya electoral de les
properes eleccions municipals és el de l’habitatge.
Totes les enquestes ens indiquen que és una de les màximes preocupacions d’una part important dels ciutadans del nostre país.
Fins i tot la Constitució recull l’habitatge com un “dret”, encara
que això sigui un absurd conceptual i filosòfic, doncs és impossible garantir-lo públicament (sobre tot amb l’urbanisme dels
socialistes com es pot comprovar a Mataró).
En la nostra ciutat hi ha un fet incontestable que per més discursos “progres” que facin els socialistes no han pogut solucionar, el preu del m2 d’habitatge ha pujat en els darrers anys
de forma imparable fins més del 200% acumulat. De causes
n’hi ha varies, i els governs socialistes de la ciutat, diguin el
que diguin, en tenen responsabilitat. Per una banda, van errar
en el càlcul del possible creixement de la població a l’hora de
fer el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 96.
Van errar també en les previsions d’evolució social, en el
nombre de persones que viuen de mitjana per habitatge. Els
socialistes s’han omplert molt la boca parlant de polítiques
d’habitatge, hem arribat fins i tot a crear una nova (innecessària) regidoria. Però la veritat és que les possibilitats
que pot tenir un govern municipal per incidir en el preu dels
habitatges a la nostra ciutat no han estat aprofitades. Es clar
que el preu de l’habitatge en general és resultat del lliure joc
de l’oferta i la demanda. Si tenen el preu que tenen a Mataró
és perquè es venen, al menys fins ara. Hi ha algú que està
disposat a pagar el preu que es demana. I ho paga perquè
es capaç de aconseguir el finançament, i a més, amb tipus
d’interès que han estat excepcionalment baixos en aquests
anys. Aquesta és la realitat.
Però també es veritat que tenim una legislació excessivament complicada, i que els tràmits administratius i el compliment dels terminis podrien agilitar-se, el que evitaria sobrecostos innecessaris.
L’habitatge és un bé escàs, tot i les progressió de les promocions, perquè el procés urbanístic està sotmès a estretes regu-

lacions administratives i el sòl construïble és molt limitat.
Els Ajuntaments a més, necessitats de recursos per un
finançament mal abordat, han propiciat en gran mesura
l’especulació. Estem perplexes un dia darrera l’altre dels
escàndols urbanístics que anem coneixent. La manca de sòl
urbanitzable es el que fomenta en major mesura les plusvàlues escandaloses de les que s’aprofiten els ajuntaments.
Però els socialistes, en lloc d’aplicar mesures correctores
van justament en el camí contrari, fomentant encara més
la decisió pública sobre els usos del sòl, alimentant implícitament actuacions poc transparents. Com a gran mesura
ens venen que el 30% del sòl residencial s’haurà de destinar
obligatòriament a habitatge protegit . Una mesura hipòcrita,
doncs deixant de banda els abusos que a vegades es cometen amb aquest tipus d’habitatges, els que no puguin accedir
a ells, que són la majoria d’espanyols, hauran de pagar un
30% més car el pis que vulguin comprar. Aquesta forma tan
injusta dels socialistes de “redistribució” de la riquesa, no
mitjançant els impostos sinó amb l’urbanisme, no solucionarà la manca de transparència, ni la corrupció ni baixarà el
preu dels habitatges. No oblidem que els espanyols, tot i el
progrés econòmic, hem baixat el nivell de qualitat de vida
els darrers anys degut a aquest problema. Liberalitzar més
el sòl és indispensable. Però la regulació, les ganes de controlar tot el procés de creació de teixit urbà i el pressupost
dels ajuntaments, que es nodreixen d’això, ho impedeixen.
La tràgica conseqüència es que la corrupció s’ha fet inseparable de l’urbanisme i, el que es encara mes trist, els nostres
joves en la seva gran majoria però també els grans, no poden
ni tan sols aspirar a comprar un habitatge per tenir una vida
independent i mes digna.
Els populars volem reduir l’IBI per les persones amb menys
renda, famílies nombroses i joves. Així com promoure programes d’habitatge en lloguer per als joves. I siguem clars,
el problema de l’habitatge només es pot resoldre construint
habitatge públic a partir de la liberalització de sòl urbanitzable. Això sí, evitant els errors del passat mantenint espais
protegits, preveient i construint els serveis comunitaris,
els espais lliures i les infrastructures adients per evitar que
Mataró es torni una ciutat dormitori.
Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Les persones, primer de tot
“Hem de ser tant ambiciosos com sigui possible i, alhora,
tant responsables com se’ns exigeix”
És per aquest motiu que amb aquest projecte s’ha volgut ser
més ambiciosos i per això s’ha complementat amb noves
idees que donen una dimensió més integral de tot el projecte
més acord amb els objectius que entre tots i totes vam establir en el Pla Integral de Rocafonda el Palau tot i que quedin
excloses de la llei de barris.
“S’han incorporat actuacions que no estan incloses en la llei
de barris però que donen una dimensió global al projecte”

Avancem per acomplir amb els nostres
compromisos electorals

A

quest mes d’abril l’Ajuntament presentarà a la Generalitat de Catalunya el nou projecte d’intervenció
integral de l’àrea urbana de Rocafonda - El Palau Escorxador per poder accedir a la quarta convocatòria de la
llei de barris.
“Amb la nova convocatòria de la llei de barris tenim una
nova oportunitat de avançar decididament per millorar
Rocafonda - El Plaua - Escorxador”
Una nova oportunitat que ens ha permès reforçar el projecte
que es va presentar en l’última edició i que tot i que va treure
molt bona puntuació es va quedar a les portes de ser admesa
a la tercera convocatòria de la llei de barris. Així, el nou projecte destina 20 milions d’euros a projectes, set més que en
l’última convocatòria i impulsa definitivament dos àmbits
prioritaris per millorar els barris com són l’habitatge i les
polítiques de cohesió social.
“Ampliem la dotació del projecte fins a 20 milions d’euros,
el màxim permès per la llei de barris”
De nou, en aquest procés, el Grup Municipal d’ICV-EUiA
ha treballat per ampliar el projecte apostant per totes aquelles polítiques innovadores, transformadores de debò i que
creiem prioritàries pel barri. Per ser tant ambiciosos com
sigui possible i, alhora, tant responsables com se’ns exigeix.
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En aquest sentit és especialment significativa l’aposta per
d’impulsar una política d’habitatge basada en la compra
de vivendes per facilitar la rehabilitació d’edificis i
l’esponjament i barreja social del barri. Una política innovadora a la ciutat que obre un nou camí a seguir i que té pocs
referents a la resta de Catalunya i menys impulsats des de
l’àmbit municipal.
“Un compromís ambiciós que renova amb força una part
substencial del Pla Integral i que impulsa una transformació
valenta del barri de Rocafonda - El Palau - Escorxador”

Cerdanyola. Quasi dos anys de llei de barris
Passejant pel barri, projectes que fa dos anys estaven només
sobre paper ja comencen a ser una realitat. S’ha inaugurat
la nova Avinguda Puig i Cadafalch, s’han impulsat els programes educatius per a joves, els programes d’acollida i
sensibilització, s’està treballant perquè l’equipament educatiu Tres Roques sigui una realitat en pocs mesos i el trasllat de l’escola bressol de Cerdanyola al solar que deixen
lliure els bombers.

Jaume Graupera
Cap del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Mataró i el nou centre d’informació
i recursos per a les dones
i transmeses al Consell de Ciutat, però també la necessitat
d’implementar polítiques d’igualtat des d’una perspectiva
de gènere, facilitant eines a les dones per a millorar la seva
qualitat de vida. Per últim, cal fer esment al treball i la
dedicació de tot el Servei de Dona de l’Ajuntament i de les
diferents vocalies i entitats que ens han ajudat a realitzar el
projecte i a omplir-lo de continguts i oportunitats.

E

l govern municipal de Mataró va fixar la prioritat
d’aconseguir per aquest mandat un nou Centre de
Recursos per a la Dona. El nostre objectiu quan
varem assumir la cartera de Participació Ciutadana, Cooperació i Dona, era el de fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions locals de caràcter social,
cultural, esportiu i solidari entenent-les com a oportunitats
de desenvolupament personal, i fent especial atenció a
l’associacionisme de dones així com a la participació de les
dones en el teixit associatiu local.
L’any 2005 assumíem la responsabilitat de l’àrea d’Igualtat
d’Oportunitats, l’any 2006 el govern va incloure la voluntat
política de realitzar un Centre d’Informació i Recursos per
a la Dona en el PAM en relació a la cohesió social i a la
promoció envers les dones, i enguany tindrem l’oportunitat
d’obrir el centre.
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones és un
servei adreçat a totes les dones amb la finalitat de donar resposta a diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia, contribuir a superar totes les
situacions de desigualtat actualment existents, i promoure
xarxes socials d’intercanvi entre dones que donen valor a
les aportacions socials, econòmiques, polítiques... que fan
les dones a la ciutat.

Aquest centre es planteja com un servei integral i transversal, que inclou totes les accions que tenen a veure amb la
dona, però a l’hora també és un espai de trobada i suport.
Ha de ser un referent en temes d’igualtat i gènere a la ciutat
i a la comarca, així com també per a la resta de serveis del
propi Ajuntament. Volem que el tret característic d’aquest
servei municipal sigui l’oferta d’una atenció personalitzada
i específica per a cada dona, incidint en la primera demanda,
el procés d’acollida i l’acompanyament com elements clau
del procés d’atenció.
El centre també comptarà amb un servei d’assessorament
jurídic i d’atenció psicològica per fer front a la violència
masclista i donar suport a aquelles persones que estan en
una situació de risc. En aquest sentit també hi treballarem
des de l’àmbit de la prevenció per evitar futures situacions
de desigualtat i violència.
El Servei de Dona compta amb un nou instrument que ens
ajudarà a oferir una resposta ràpida, eficaç, completa i de
qualitat en l’àmbit de la dona.
Maria Rosa Cuscó i Alberó
Cap del Grup Municipal d’Esquerra

Hi ha elements bàsics i molt importants que han motivat la
necessitat de crear aquest centre. En primer lloc, les demandes de les dones de la ciutat, recollides pel Consell d’Igualtat
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