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EDITORIAL

Joan	Antoni	Baron	i	Espinar	|	Alcalde de Mataró

mésmataró

 

	 	 	 	

De	nou	la	democràcia

Una vegada més, la vuitena des de la recuperació dels 
ajuntaments democràtics, els ciutadans i les ciuta-
danes han decidit lliurament quins seran els seus 

representants en el consistori de la ciutat.

Els vint-i-set regidors i regidores elegits el dia 27 de maig 
representen doncs, la lliure voluntat de la ciutadania i tre-
ballaran, n’estic segur, per Mataró i els mataronins i les 
mataronines. 

Una vegada constituït el nou consistori i elegit l’alcalde 
–honor i responsabilitat que vaig assumir el dia 16 de 
juny– ha arribat l’hora de continuar treballant intensament 
per fer de Mataró una ciutat per viure i treballar-hi. Tenim 
per a davant importants reptes que cal afrontar de manera 
decidida per guanyar el futur de la ciutat i per garantir la 
cohesió social i el progrés econòmic. 
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L’acord signat pels grups polítics que donen suport al govern 
municipal és el programa bàsic amb el que governarem la 
ciutat en els propers quatre anys. Un programa que queda 
obert als canvis que la realitat canviant faci necessaris i a 
l’aportació dels grups municipals i de la pròpia ciutadania.

Amb el convenciment que amb esforç, treball i talent conver-
tirem els reptes en noves oportunitats per Mataró.



mésmataró

	 	 	
1. Detall	de	la	finestra	del	Museu	de	Mataró,	edifici	singular	del		 	
	 casc	antic	de	la	ciutat.

2. La	botiga	“La	Confianza”	és	una	parada	obligada	de	la	Ruta		 	
	 	Puig	i	Cadafalch.

3.  La	plaça	de	Joan	XXIII	és	un	dels	espais	que	el	projecte	presentat	per		 	
	 l’Ajuntament	vol	renovar.
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NOTÍCIES

Mataró ofereix 11 rutes i visites diferents per 
recórrer i conèixer la ciutat

L’estiu és un bon moment per fer turisme i visitar altres llocs 
i fins i tot la pròpia ciutat, a voltes la gran desconeguda. Amb 
aquesta intenció, l’Institut Municipal de Promoció Econò-
mica (IMPEM) i el Patronat Municipal de Cultura (PMC) 
organitzen per aquesta època diferents propostes culturals per 
recórrer la ciutat a més d’oferir activitats lúdiques. Així, es 
podrà escollir entre 11 rutes o visites guiades i audioguiades: 
la Ruta del Mar, que permet descobrir la història marinera 
i naviliera de Mataró; la Ruta Modernista, per conèixer els 
edificis més significatius del Modernisme mataroní; la Ruta 
Puig i Cadafalch, Mataró i Argentona, que mostra diversos 
edificis que va construir l’arquitecte mataroní en les dues 
poblacions; la Ruta audioguiada per Mataró, que es fa a través 
d’audioguies i permet passejar per la ciutat al ritme que es 
vulgui; el Clos Arqueològic de Torre Llauder, vil·la romana 
de la ciutat romana d’Iluro; les seccions del Museu de Santa 
Maria;  Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró, per 
veure les exposicions sobre el retrat i la Basílica de Santa 
Maria i el Conjunt dels Dolors, per conèixer el Mataró del 
Barroc; Una volta pel gènere de punt: visita guiada a la 
Fundació Jaume Vilaseca; el Port de Mataró i la instal·lació 
solar fotovoltaica de la Biblioteca Pompeu Fabra. Per a més 
informació sobre aquesta oferta turística, cal adreçar-se a 
l’Oficina de Turisme (La Riera, 48), al punt d’informació 
turística del passeig Marítim (platja del Varador) o al 010. 
També hi ha punts d’informació a la Capella dels Dolors i a 
la Base nàutica municipal. Aquest any s’han instal·lat al front 
de mar monòlits explicatius de les platges i els seus serveis i 
altres de direccionals. Aquesta oferta s’emmarca en la cam-
panya “Troba el teu dia d’estiu a Mataró” que promociona la 
vessant estiuenca i turística de la ciutat.

La 4a convocatòria de la Llei de barris dóna a 
Rocafonda-El Palau 6,9 milions d’euros 

El barri de Rocafonda-El Palau ha obtingut 6,9 milions 
d’euros de la Generalitat de Catalunya en la quarta convo-
catòria de la Llei de barris. El projecte de millora que ha 
presentat l’Ajuntament inclou la urbanització del Parc de 
Rocafonda i dels voltants de la Riera de Sant Simó amb la 
construcció d’una passera per facilitar la connectivitat del 
barri i la rehabilitació de l’edifici de l’Escorxador on s’hi ubi-
carà la biblioteca. Tot plegat tindrà un cost de 13,8 milions 
d’euros. La segona convocatòria de la Llei de barris va adju-
dicar ajuts a Cerdanyola.
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NOTÍCIES mésmataró

 

1. En el	llibre	de	les	escoles	bressol	municipals	s’hi	poden	trobar		 	
	 moltes	fotografies	de	la	seva	història.	

2.  Moment	de	la	trobada	de	les	quasi	300	persones	que	van		 	 	
	 assistir	a	l’acte	d’agraïment	que	va	oferir	l’alcalde.

3.	 Informar	sobre	el	medi	ambient	és	una	de	les	tasques	que	fan		 	
	 les	persones	contractades	per	aquests	plans	d’ocupació.
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Un llibre relata 28 anys d’història de les escoles 
bressol municipals

“Una escola avançada. L’escola bressol municipal de 
Mataró 1979-2007” és el títol del llibre que ha editat l’Institut 
Municipal d’Educació (IME) que fa un recorregut per la his-
tòria de les escoles bressol municipals a la ciutat. El llibre 
repassa els orígens, la posada en marxa del Patronat Muni-
cipal d’Escoles Bressol el 1979, el projecte pedagògic de les 
escoles bressol i el model organitzatiu i de gestió que han 
caracteritzat aquests centres educatius, i en destaca el treball 
conjunt i participatiu de tots els agents socials de la ciutat per 
tirar endavant aquest projecte. Mataró té en aquests moments 
7 escoles bressol municipals i el setembre se’n posarà en 
marxa una altra: l’EB Elna (c. de Marià Ribas i Bertran, 79). 
L’IME ha editat 1.100 exemplars.

El mandat clou amb un acte d’agraïment als 
membres dels òrgans de participació

Unes 300 persones van assistir el divendres 15 de juny a 
la recepció que va oferir l’alcalde, Joan Antoni Baron, amb 
motiu de l’acabament de mandat per agrair la tasca que han 
fet durant aquests quatre anys els membres dels diferents 
consells de participació, dels patronats o de les empreses 
municipals. L’acte, que va tenir lloc al Poliesportiu Muni-
cipal Teresa Maria Roca, va consistir en un acte informal 
que es va iniciar amb el parlament de l’alcalde per donar 
les gràcies a tots el que formen part dels diferents òrgans de 
participació de l’Ajuntament. Aquesta trobada es fa tradicio-
nalment una vegada finalitza el mandat.

L’Ajuntament contracta persones aturades per 
facilitar el seu accés al món laboral

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) 
gestiona la incorporació de 76 persones desocupades a 
diferents departaments de l’Ajuntament i organismes autò-
noms. Aquests plans d’ocupació contracten persones que 
pertanyen als col·lectius més desafavorits del mercat de 
treball: dones, majors de 45 anys o menors de 25 anys sense 
ocupació anterior, entre d’altres. S’incorporaran a ocupa-
cions ben diverses com prevenció, vigilància i salvament 
de platges; informació turística o programes d’acollida de 
persones nouvingudes. La majoria dels contractes són de 
6 mesos amb una jornada de 5 hores. El programa està 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb 
715.000 euros.
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NOTÍCIESmésmataró

1. Els	artistes	urbans	han	plasmat	a	la	tanca	d’obra	grafits	referents	al	món		
	 de	les	noves	tecnologies.

2. El	local	cedit	per	PUMSA	a	l’associació	excursionista	disposa	de		 	
	 planta	baixa	i	soterrani.

3. Interior	de	la	Casa	Sisternes	que	és	d’estil	modernista.
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L’art del grafit envolta la tanca d’obres del 
futur TecnoCampusMataró
 
Durant dos caps de setmana, 59 artistes urbans de renom han 
participat en la iniciativa “Art de Mar 07” que ha consistit 
en pintar en la tanca de ciment que envolta el terreny on es 
construeix el TecnoCampusMataró. Els artistes, 50 de locals 
i nacionals i 9 d’internacionals, han pintat grafits sobre les 
noves tecnologies per relacionar-ho amb el futur parc tec-
nològic que s’ubicarà en aquest espai. Els grafits tindran un 
caràcer efímer, mentre durin les obres, però la intenció és que 
es converteixin en un referent artístic a nivell local, nacional 
i internacional, alhora que impulsar l’art urbà. La iniciativa, 
que van fer per primera vegada a la Nau Gaudí l’Associació 
d’artistes urbans del Maresme, l’ha promogut l’empresa 
municipal d’Urbanisme PUMSA i l’ha coordinada l’artista 
mataroní Mateo Lara. 

L’Agrupació Científico-Excursionista disposarà 
d’una nova seu social

L’empresa municipal d’Urbanisme PUMSA ha signat un 
conveni de col·laboració amb l’Agrupació Científico-Excur-
sionista en el qual es concreta la cessió d’un local perquè 
aquesta entitat pugui establir-hi la seva nova seu social. El 
local es troba a la Baixada de les Escaletes, 3-5 i consta de 
planta baixa i soterrani. L’accés es farà des del passatge que 
va fins a la plaça de Can Xammar. PUMSA cedeix el local 
en règim de lloguer a preu assequible per un període no infe-
rior a 30 anys i farà les obres de condicionament del local. 
L’associació excursionista és una entitat sense ànim de lucre 
que es va fundar el 1898. El 1998 l’Ajuntament li va atorgar 
la medalla d’or amb motiu del seu centenari. 

PUMSA compra una part de l’edifici modernista 
de Can Sisternes

La rehabilitació de Can Sisternes s’iniciarà en un futur 
proper. El tret de sortida ha estat la compra per part de 
l’empresa municipal d’Urbanisme PUMSA d’una part de 
l’edifici a un dels 4 propietaris de la finca. Can Sisternes està 
qualificada amb el nivell A dins el Pla Especial del Patri-
moni Arquitectònic de Mataró. Així, PUMSA ha adquirit una 
part de l’immoble i una part dels dos edificis contigus per 
tal rehabilitar els que estan protegits i substituir els que no 
estan catalogats per adequar-los per a habitatges i locals en la 
planta baixa. Ara, la totalitat de propietaris estan en conver-
ses per fer una rehabilitació integral de l’immoble.
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NOTÍCIES mésmataró

 

1. La	primera	edició	de	l’Aquatló	Infantil	Ciutat	de	Mataró	va	fer		 	
	 córrer	i	nedar	a	uns	90	nens	i	nenes.

2. El	carrer	de	Sant	Pelegrí	es	pavimentarà	a	un	sol	nivell	i	no	s’hi		 	
	 podrà	aparcar.

3. Detall	de	la	cuina	d’un	habitatge	on	s’han	fet	obres	de	rehabilitació	en		 	
	 estat	de	cessió	al	carrer	de	Molí	de	Dalt	(Molins).
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El VII Triatló Ciutat de Mataró reuneix a més de 
400 esportistes
  
Nedar, anar amb bicicleta i córrer són les tres modalitats 
que van haver de practicar els 403 esportistes que van par-
ticipar el diumenge 3 de juny en el VII Triatló Ciutat de 
Mataró. El circuit del triatló es va realitzar entre la platja 
del Varador, l’avinguda del Maresme, l’N-II i el passeig 
del Callao. El guanyador va ser Xavier Llobet del Club 
Triatló Manresa i el segon classificat va ser Santi Pellejero 
del Centre Natació Mataró (CNM) i en categoria femenina 
Neus Cyla del CNM. El mateix dia també va tenir lloc la 
I Aquatló Infantil Ciutat de Mataró, en la qual hi van par-
ticipar uns 90 nens i nenes  entre els 6 i 14 anys. La prova 
va consistir en una cursa a peu de 400 m, nedar 100 m a la 
piscina del CNM i acabar la prova tornant a córrer 400 m 
més. Les dues competicions van ser organitzades pel Patro-
nat Municipal d’Esports i el CNM.

Els carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i 
Mitja Galta es renoven

El Servei d’Obres de l’Ajuntament està treballant en la reha-
bilitació dels carrers de Sant Pelegrí, Pascual Madoz i Mitja 
Galta. Les obres, que es van iniciar el passat mes de maig i 
està previst que tinguin una durada de 8 mesos, les està realit-
zant l’empresa IOMSA amb un pressupost de 505.000 euros. 
Aquests treballs milloraran la connexió i l’accessibilitat entre 
el Centre i l’Havana. Els carrers de Mitja Galta i Sant Pelegrí 
es pavimentaran a un sol nivell i s’hi col·locaran els noms dels 
carrers amb lletres de relleu. En canvi, el carrer de Pascual 
Madoz donarà continuïtat al de Jordi Joan: s’ampliaran vore-
res, es plantaran arbres i es delimitaran les zones d’aparcament. 
Es renovaran les xarxes de clavegueram, d’aigua potable i 
l’enllumenat públic i es col·locaran noves papereres.

Prohabitatge gestiona els ajuts per rehabilitar 
pisos desocupats

Fins al 28 de setembre, els propietaris de pisos desocupats 
que els vulguin llogar poden demanar ajuts fins a un màxim 
de 6.000 euros per rehabilitar-los. Els ajuts els dóna la Gene-
ralitat de Catalunya i els gestiona a la ciutat la societat muni-
cipal Prohabitatge Mataró. Per poder optar a les subvencions, 
s’han de reunir una sèrie de requisits i com a condició per 
rebre-les és que aquests habitatges s’han d’integrar a les 
borses d’habitatge de la Xarxa de Mediació per al lloguer 
social de Mataró.
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NOTÍCIES	BREUSmésmataró

El Torrent de la Pólvora i del carrer del riu 
Segura renoven el clavegueram

Aigües de Mataró, SA està portant a terme, 
des del passat mes d’abril, les obres de 
substitució del clavegueram del carrer del 
riu Segura i d’un tram del Torrent de la Pól-
vora. El col·lector del Torrent de la Pólvora 
recull les aigües pluvials del mateix carrer 
i dels entorns i atès el seu estat de deterio-
rament se substituirà per un tub de PVC al 
llarg de 219 m de 50 i 60 cm. Pel que fa al 
carrer del riu Segura, es col·locarà un nou 
tub de 50 m de llarg i de 40 cm de diàmetre. 
En els dos carrers també està previst subs-
tituir els claveguerons que estiguin en mal 
estat i es faran nous embornals. Les obres 
les porta a terme l’empresa García Cano 
e Hijos, SA per un import de 356.034,46 
euros i amb un termini d’execució de 5 
mesos. Segons vagin avançant els treballs, 
els carrers afectats i els de l’entorn patiran 
afectacions al trànsit.

El Servei de Salut de l’Ajuntament es trasllada a 
la plaça de Catalunya

Tots els serveis que depenen del Servei de 
Salut pública a partir d’ara es concentren a 
la nova seu instal·lada a la plaça de Cata-
lunya, núm. 20. Així, s’hi poden trobar els 
serveis relacionats amb desratització, desin-

fecció i desinsectació; inspeccions de salu-
britat; control sanitari del sector alimentari; 
control d’animals peridomèstics; prevenció 
de les drogodependències; control sanitari 
de les piscines d’ús públic; promoció de 
la salut i el cens d’animals domèstics i lli-
cència d’animals perillosos. Aquesta nova 
seu està en el mateix edifici que l’Agència 
de Salut Pública del Maresme Central de 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta agèn-
cia hores d’ara és una experiència pilot a 
Catalunya per assajar la coordinació de 
les administracions en matèria de pro-
moció i prevenció de la salut. D’aquesta 
manera, l’apropament del Servei de Salut 
de l’Ajuntament i de l’Agència millorarà 
la coordinació entre ambdues administra-
cions. El Servei de Consum es manté al 
carrer de Cuba, 47.

Mataró destina 536.000 euros a projectes 
de cooperació

L’1% dels ingressos de l’Ajuntament, 
que representa aquest any 536.000 euros, 
s’adreça a projectes de cooperació inter-
nacional, campanyes de sensibilització i 
convenis. El pressupost total es distribueix 
de la següent manera: 415.266,37 euros 
es destinen al Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament per subvencionar 
projectes presentats per l’Ajuntament de 

Mataró o altres ajuntaments de Catalunya; 
26.515,18 euros a convenis amb entitats de la 
ciutat per portar a terme campanyes de sen-
sibilització i 23.781,64 euros per organitzar 
actes com conferències o la Nit de la Soli-
daritat. La resta de diners, 70.436,81 euros, 
és per a campanyes d’emergència que puguin 
sorgir durant l’any. Els projectes de coopera-
ció s’estan fent a països com Senegal, Mèxic, 
Perú, Índia o Gàmbia, entre d’altres.

L’Ajuntament instal·la una nova càmera de 
control de trànsit

La Porta Laietana compta, des de la segona 
setmana de juliol, amb una càmera de control 
de trànsit. La càmera està connectada amb 
la Policia Local i té per objectiu vigilar la 
fluïdesa del trànsit en cada moment, les aglo-
meracions, les retencions i, si hi ha accidentes, 
poder fer una actuació més ràpida. La nova 
instal·lació, que en cap cas és sancionadora, 
pot girar-se 360º i està enfocada per controlar 
el Camí Ral, l’avinguda del Maresme fins a la 
ronda de Barceló, l’avinguda d’Ernest Lluch, 
l’N-II, l’autopista C-31 i l’avinguda de Lluís 
Companys. Aquesta és la quarta càmera de 
control que té Mataró. Les altres tres estan 
situades a: plaça de França, N-II (ronda de 
Joan d’Àustria) i plaça de Granollers. La 
informació que recullen es mostra minut a 
minut a tavés del web de l’Ajuntament. 
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L’Ajuntament	dels	pròxims	4	anys
Els	mataronins	van	decidir	a	les	urnes	quins	partits	els	representaran	al	con-
sistori:	seran	6	els	grups	municipals	que	hi	 treballaran.	Després	de	prendre	
possessió,	els	nous	càrrecs	electes	van	escollir	de	nou	Joan	Antoni	Baron	com	
a	 alcalde.	 El	 tripartit	 ha	 signat	 un	 nou	 acord	 per	 governar	 la	 ciutat	 posant	
l’accent	en	l’habitatge,	l’urbanisme	sostenible,	la	seguretat,	la	visió	estratègica	
i	el	motor	econòmic,	la	integració,	el	benestar	social	i	l’educació.
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L’acord	de	govern	per	al	mandat	2007-2011	es	va	signar	el	15	de	juny

El nou mandat municipal comença amb una reno-
vació de més de la meitat dels càrrecs electes a 
l’Ajuntament. Catorze dels vint-i-set regidors són 

nous i tenen, per primera vegada, la responsabilitat de repre-
sentar els ciutadans que els van votar a les eleccions munici-
pals. Els resultats complets dels comicis a Mataró es poden 
consultar a l’apartat Ajuntament/publicacions del web muni-
cipal, per barris i per candidatures. 

El consistori es va constituir oficialment el 16 de juny amb 
la presa de possessió d’11 regidors del PSC, 7 de CiU, 4 
del PP, 2 d’ ICV-EUiA, 2 d’ERC i 1 de la CUP. Després de 
jurar o prometre el càrrec, el primer acord que van prendre 
va ser l’elecció de l’alcalde, Joan Antoni Baron, que no va 
trigar més que unes hores en signar els primers decrets de 
delegació de competències i d’organització de l’Ajuntament. 
(Veure gràfic de la pàgina 11). 

El	govern	i	l’oposició
A banda de l’alcalde, el govern està format per 14 regidors 
o consellers delegats del PSC, ICV i ERC, 7 dels quals són 
tinents d’alcalde i formen part de la Junta de Govern. Els por-
taveus són Ramon Bassas, Antoni Guirao i Francesc Teixidó.

L’oposició està formada per tres grups municipals: CiU, amb 
7 regidors; el PP amb 4 i la CUP amb 1. Els caps de grup són 
Joan Mora, Pau Mojedano i Xavier Safont-Tria. 

L’organització	de	l’Ajuntament
L’Ajuntament s’estructura en 6 grans àrees de gestió: Presi-
dència, Via Pública, Serveis Personals, Serveis Territorials, 
Serveis Centrals i una de nova, que porta per nom Innova-
ció i Promoció de Ciutat. El govern presentarà els projec-
tes i serveis d’aquestes àrees en 5 comissions informatives 
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(Innovació i Presidència s’ajunten en una sola) abans de 
portar-los a l’aprovació de la Junta de Govern o del Ple.

L’acord	de	govern	2007-2011
Un dia abans del Ple de constitució havien signat un acord 
de govern els tres partits d’esquerres que havien governat 
fins ara. El document estableix que les prioritats per als 
pròxims quatre anys són: 
-  L’habitatge digne a l’abast de tothom que cal atendre 
 com un dret de ciutadania.
- L’urbanisme sostenible que permeti comptar amb un  
 model de ciutat compacta, cohesionada i equilibrada 
 territorialment.
- L’espai públic i la seguretat com a garantia de   
 convivència i bon civisme a la ciutat.
-  La visió estratègica i el desenvolupament econòmic  
 de la ciutat per impulsar la promoció de la ciutat a   
 l’exterior i el seu reconeixement.
-  La integració i el respecte mutu entre persones, 
 a través dels valors de la ciutadania i de la pròpia   
 identitat de la societat acollidora.
-  El benestar social de totes i tots els ciutadans en especial  
 dels més desfavorits, en una ciutat integradora 
 i inclusiva.
-  L’educació com a element central de la cohesió social 
 i la cultura, com a eix vertebrador de la societat i com 
 a un dels motors de la promoció de la ciutat.

El text sencer de l’acord també està disponible a l’apartat  
Ajuntament/publicacions del web municipal.

Organismes	autònoms,	empreses	i	consells
El 28 de juny també va tenir lloc un Ple extraordinari en 
el qual es va acordar que els plens seran el primer dijous 
de mes no festiu i també es van aprovar diferents aspectes 
que completen l’organigrama institucional de l’Ajuntament, 
com ara qui presideix els organismes autònoms o empreses 
municipals i qui són els representants als diferents consorcis 
o fundacions. 

Pel que fa als consells de participació ciutadana, n’hi ha 
constituïts actualment 16: joventut, gent gran, seguretat i 
prevenció, escolar, patrimoni arquitectònic i ambiental, salut, 
consum, solidaritat i cooperació internacional convivència, 
igualtat d’oportunitats, cultura, circulació i transports, medi 
ambient, educació, dos de territorials i el consell de ciutat.

L’acord de govern estipula que durant aquest mandat es crea-
ran consells de participació nous i es reformularan els actuals 
organismes autònoms.

El mateix dia també van tenir lloc les juntes generals de les 
empreses municipals Aigües de Mataró, PUMSA, PROHA-
BITATGE i GINTRA, en les quals es va nomenar els mem-
bres del consell d’administració. 
Més informació: www.mataro.cat
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Francesc Teixidó i Pont
3r.	tinent	d’alcalde

	(ERC)	

Habitatge
Llicències	Urbanístiques

Habitatge

President de 
Prohabitatge

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde	de	Mataró

	(PSC)

Esteve Terradas Yus
7è.	tinent	d’alcalde

	(PSC)	

Presidència
Comunicació

Política	Lingüística
Pacte	de	Civisme	
Nova	Ciutadania

Montserrat López Figueroa
5a.	tinenta	d’alcalde

	(PSC)	

Serveis Centrals
Secretaria	General

Sotsdirecció	Econòmica
Estudis	i	Planificació	

Estratègica
Compres	i	Contractacions

Recursos	Humans
Informàtica	

i	Telecomunicacions
Atenció	Ciutadana

Oriol Batista Gázquez
6è.	tinent	d’alcalde

	(PSC)
	

Via Pública
Policia	Local

Protecció	Civil
Mobilitat

*

Alícia Romero Llano
4a.	tinenta	d’alcalde

	(PSC)	

Innovació 
i Promoció de Ciutat
Llicències	d’Activitats

Promoció	de	Ciutat
Mercats

Empresa	i	Ocupació
Universitat

Presidenta de
l’IMPEM i de l’EUPMT

Conxita Calvo Lomero
(ICV)	

Educació

Presidenta de
l’IME

Carlos Fernández Báez
(PSC)	
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Agència	de	Suport	a	
l’Associacionisme
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i	Desenvolupament

Agermanaments

Sergi Penedès i Pastor
(ERC)

	
Cultura

President del
PMC

Ivan Pera i Itxart
(PSC)	

Esports

President del
PME

Ana Barrera Salcedo
(PSC)

Joventut i Dona

Carme Esteban Sànchez
(PSC)	

Benestar Social,
 Gent Gran, 

Salut i Consum

Ramon Bassas i Segura
1r.	tinent	d’alcalde

(PSC)	

Urbanisme

President de PUMSA

Antoni Guirao Motis
2n.	tinent	d’alcalde

	(ICV)	

Medi Ambient 
i Sostenibilitat

Agenda	Local	21
Medi	Ambient

President d’AMSA

Joan Mora i Bosch
(CiU)

Joaquim Fernàndez
i Oller (CiU)

Marcel Martínez
Bruguera (CiU)

Carolina Soler i Soto
(CiU

Isabel Martínez Cid
(CiU)

Josep-Vicent Garcia
i Caurín (CiU)

Francesc  Masriera 
i Abella (CiU)

Pau Mojedano Singla
(PP)

Francesc Melero Collado
(PSC)	

Obres, 
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President de GINTRA

Juan Carlos Ferrando
Casaseca (PP)

José Manuel López 
González (PP)

M. Lluïsa Corominas
Lozar (PP)

Xavier Safont-Tria
i Ramon (CUP)

*		les	competències	de	Via	Pública	
	 les	assumeixen	provisionalment:
	 Ramon	Bassas,	Policia	Local	i	Protecció	Civil
	 Francesc	Melero,	Mobilitat

L’OPOSICIÓ

EL	NOU	CARTIPÀS	MUNICIPAL

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

ÀREA D’INNOVACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS

ÀREA DE VIA PÚBLICA

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Empreses municipals
Patronats i Instituts
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Paraules	noves	a	la	Casa	Gran

El 16 de juny va ser el dia gran de la Casa Gran. El Ple 
de constitució de la vuitena legislatura democràtica de 
l’Ajuntament de Mataró. El Ple era ple de ciutadans 

que van fer costat als vint-i-set regidors que portaran les regnes 
de la ciutat els propers quatre anys. Amb veus noves i altres 
de molt escoltades, els electes van prometre o jurar els seus 
càrrecs, abans de donar pas als discursos dels caps de grup i 
l’elecció de l’alcalde. Es van sentir paraules mai dites des de 
les cadires de l’Ajuntament, com “Visca la terra”, pronuncia-
des pel representant de la CUP, Xavier Safont-Tria, una de les 
principals novetats d’aquests nou mandat. Però no va haver 
grans canvis ni sobresalts. El tripartit havia deixat lligat –i ben 
lligat- hores abans un acord per tornar a governar els propers 
quatre anys. Així el socialista Joan Antoni Baron va ser esco-
llit alcalde amb els 11 vots del PSC, 2 d‘ICV i 2 d’ERC.

Amb l’emoció continguda i la cinta vermella creuada al pit, 
Baron es va comprometre a governar “per a tots els mataro-
nins” amb “honestedat, rigor, dedicació plena i amb l’únic 
objectiu de contribuir a la felicitat de tots el meus conciuta-
dans”. En un discurs raonablement breu, i amb alguns tocs 
solemnes i emotius –d’esperar en una persona tan sentimen-
tal-, el flamant alcalde va recordar que “amb cadascú dels 

electes proclamats” també entren a l’Ajuntament “el poble, la 
seva veu, els seus anhels i les seves preocupacions”. Sense fer 
cap referència a l’alta abstenció – que sí va mencionar el seu 
número dos, Ramon Bassas-, Baron va insistir en la voluntat 
de “diàleg i recerca del consens” i en la necessitat de “com-
partir” la tasca de govern amb “el conjunt de forces políti-
ques, socials i econòmiques i, sobre tot, amb els ciutadans”.
 
La major part del seu discurs es va centrar, però, en detallar 
les prioritats de l’acord de govern del que va dir “resta obert 
a les aportacions que es puguin fer des de la participació 
ciutadana, les propostes dels grups de l’oposició i la pròpia 
dinàmica de la ciutat”. “Un govern –va dir- que creu en el 
diàleg i la concertació, que cercarà el consens, però que no 
defugirà la seva responsabilitat de governar en benefici de 
l’interès general de la ciutat”. En el seu discurs va defensar 
–com a la campanya i al mandat anterior-  un model de ciutat 
“urbanísticament compacta i socialment cohesionada”, basat 
en “l’equilibri territorial, la cohesió social i el progrés econò-
mic”. Una ciutat “mediterrània” que “lideri la comarca i 
exerceixi la seva condició de capital”. Va parlar de “proximi-
tat amb la ciutadania” i de nous mecanismes de participació, 
però va passar de puntetes pel desenvolupament urbanístic 
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Els	membres	de	l’oposició	en	un	moment	del	Ple	de	constitució	del	nou	consistori	
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–una qüestió que ha centrat el debat electoral- i es va limitar 
a qualificar-lo com a “imprescindible”, però dins dels “límits 
de sòl urbanitzable establerts” al  PGOU de 1996.

L’alcalde Baron té nous interlocutors dins del seu govern i 
també a l’oposició. A més del debutant de la CUP, també 
estrenen cap de grup CiU i ICV. En la seva primera inter-
venció en el Ple, el convergent Joan Mora, va insistir en la 
necessitat de diàleg. Mora va començar el seu extens dis-
curs recordant que “només 2.500 vots separen al govern” 
de l’oposició i per tant, cal que “en aquesta Sala de Plens 
es tingui molt en compte aquesta línia tan fina”. “Aquesta 
estreta franja de 2.500 vots –va dir Mora- hauria de posar 
seny i diàleg”. “Això vol dir, governar per a tothom sense 
exclusions ni sectarismes”, va afegir.

El cap de grup de CiU, no va estalviar crítiques als anteriors 
governs, assegurant que la ciutat està “coixa” i va “a remolc”,  
que “s’ha prioritzat la construcció d’habitatge nou, sense 
planificar adequadament els serveis”, que s’ha primat “la 
quantitat a la qualitat” i que Mataró ha perdut “la seva auto-
centralitat per convertir-se cada vegada més en un satèl·lit, 
una ciutat dormitori”. Mora va fer referència a l’alta absten-
ció, als grans reptes econòmics i socials de la ciutat i a la 
manca de “soberania fiscal” de les administracions locals. Va 
tocar de passada la qüestió de la fàbrica de Can Fàbregas i 
Caralt, com “un dels problemes que continuen sobre la taula” 
i que “no apereix a l’acord de govern”. Posant com exem-
ple aquesta polèmica qüestió, Mora va alertar el govern que 
“ningú pensi que les urnes li han donat carta blanca”. “Que 
es compti amb nosaltres –va dir el cap de grup de CiU- per al 
diàleg, però que no se’ns busqui en pactes claudicants ni en 
transaccions d’aparador”. “La nostra política serà de fermesa. 
Lleials sí, però, lleials a la ciutat i al rol que ens toca fer”. 

“Amb lleialtat, però també amb fermesa” és com es va com-
prometre a defensar la millora de la ciutat el cap del grup 
municipal del PP, Pau Mojedano. En un llarg i sucós discurs, 
en el que l’edil popular va destacar com un dels més bri-
llants oradors del consistori actual, va fer crítica, però també 
autocrítica, i va subratllar  la necessitat “d’arribar a acords” 
entre totes les forces polítiques sobre els grans reptes que té 
la ciutat. Mojedano va anar més enllà i va apel·lar a la con-
veniència “d’arribar a un segon acord de govern entre el tri-
partit i els partits de l’oposició” per estudiar el que es podria 
incorporar dels programes electorals d’aquests a l’acció de 
govern. I és que per al cap dels populars  “aquest ha de ser el 
mandat del diàleg entre totes les forces polítiques per pensar 
globalment sobre la ciutat i els seus objectius i accions de 

Toni	de	la	Fuente
Corresponsal de “La Vanguardia”

futur”. Per això va animar a l’alcalde a establir una “nova 
forma de governar més integradora, capaç de recollir idees 
i propostes bones per a la ciutat independentment de qui 
vinguin”. Aprofitant la conjuntura, va posar sobre la taula 
algunes de les seves propostes de campanya: com la trans-
formació del port, la ciutat de la gent gran o la facultat de 
medicines naturals. 

Molt més breus van ser les intervencions dels portaveus del 
socis del tripartit, ICV i ERC, i del nou grup municipal de la 
CUP. Amb un reconeixement a la feina feta pels seus ante-
cessors - Pep Comas, Quitèria Guirao i Jaume Graupera- el 
nou cap de grup ecosocialista, Antoni Guirao, es va pre-
sentar al Ple amb “un nou equip i amb la il·lusió renovada”. 
Amb el compromís, va dir, de donar resposta a les “pre-
ocupacions de les persones amb propostes que garanteixen, 
des de l’esquerra i l’ecologisme, continuar avançant perquè 
Mataró sigui més equitativa en els serveis, més inclusiva en 
les polítiques socials, més sostenible en el model territorial i 
per fi, més humana”. 

Amb la tranquil·litat i el to baix de veu que el caracteritza, 
el republicà Francesc Teixidó va fer bandera de la imatge de 
“responsabilitat, rigor i calma” del seu partit sense oblidar els 
trets diferencials independentistes d’aquesta formació. Teixidó 
es va mostrar satisfet amb l’acord de govern “que configura 
novament un govern catalanista d’esquerres, amb la ferma 
voluntat d’avançar en el progrés econòmic i social”. També 
va insistir en la necessitat de millorar “des de l’autocrítica”, 
els processos de proximitat, de comunicació i de participació, 
“buscant el consens i el diàleg amb tothom”. 

També breu va ser el més jove dels oradors, el portaveu de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Xavier Safont-Tria, que 
va donar les gràcies a les 2.173 persones que els han permès 
obtenir per primera vegada representació a l’Ajuntament. 
Safont-Tria va reconèixer que “aquests resultats marquen 
una fita històrica” i va assegurar que cal “una nova transi-
ció política” en la que “es recuperi el poder del poble” i els 
mataronins siguin els “autèntics protagonistes de la política 
local”. El cap de grup de la CUP es va comprometre a tre-
ballar pel bé de Mataró, “amb propostes constructives”, i a 
participar “amb altres forces polítiques en temes d’interès 
col·lectiu”, però sent crítics “en qüestions contràries a les 
classes populars”. La seva primera intervenció al Ple muni-
cipal va acabar dient “la lluita continua” i “Visca la terra”. 
Noves paraules a la Casa Gran. 
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Les	Santes,	patrimoni	de	tots
La	festa	que	reuneix	més	gent	durant	l’any	comença	el	20	de	juliol	i	finalitza	
el	29	de	juliol.	L’edició	d’enguany	de	Les	Santes	inclou	més	activitats	infan-
tils,	musicals	i	de	teatre,	el	naixement	d’una	nova	figura,	el	Dragalió,	i	un	
nou	acte	anomenat	“No	n’hi	ha	prou!”	per	allargar	la	nit	del	28.	Per	primera	
vegada	es	podrà	consultar	el	programa	a	través	dels	telèfons	mòbils.

Nou dies de festa, activitats al carrer, foc, jocs, esports, 
balls, música, aigua, gegants... han arribat Les Santes 
2007.  Al llarg d’aquests nou dies s’han programat 

uns 130 actes en honor de les patrones de la ciutat, Juliana i 
Semproniana, en els quals hi podran participar petits i grans.

Així, el programa de Les Santes 2007 s’inicia el divendres 
20 de juliol i finalitza el diumenge 29 de juliol amb novetats 
que van des del naixement d’una nova figura, el Dragalió, 
fins a l’organització d’un nou acte que porta per nom “No 
n’hi ha prou!”, així com la incorporació de més concerts, més 

activitats infantils, més teatre, la consolidació de l’Escenari 
obert i la incorporació de 4 actes del tercer festival de música 
“Mataró, Cruïlla de Cultures” que organitza la Casa de la 
Música Popular.

La Festa Major està organitzada pel Patronat Munici-
pal de Cultura i hi participen la majoria dels serveis de 
l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i més de 250 
voluntaris que reforcen i donen suport a l’organització. El 
pressupost d’aquest any és de 575.000 euros, 75.000 més 
que l’any anterior.

El	dia	25	de	juliol,	durant	la	Crida,	es	podrà	veure	per	primera	vegada	el	Dragalió:	la	figura	que	s’amaga	dins	l’ou
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Mai	n’hi	ha	prou!
Una vegada acabi el ball de Requisits de Festa Major, la 
família Robafaves, les Diablesses, la Momerota, el Drac i 
l’Àliga es despertaran i s’incorporaran a la festa acompanyats 
de la música i la gresca de La Principal de la Nit. Aquest nou 
acte pretén allargar la nit del dia 28 de juliol defugint de la tra-
dició que envolta les figures i integrant-les en un context més 
de sarau i disbauxa. L’acte s’ha batejat amb el nom de No n’hi 
ha prou!, el crit que recull el sentir de la Festa Major.

Anem	de	bateig
Les Santes 2007 conviden al naixement i bateig d’una nova 
figura de foc: el Dragalió. El primer testimoni d’aquest petit 
drac es va fer present a la Diada de Sant Jordi en forma d’ou 
i la presentació oficial als mataronins es farà durant la Crida 
del dia 25. El Dragalió acompanyarà per primer cop a la resta 
de figures en el Correguspira, l’Anada a ofici i a la Passada. 
I després del naixement, la presentació i la incorporació en el 
bestiari de la ciutat serà el protagonista del seu bateig que es 
farà el 28 de juliol a les 21.30 h davant l’Ajuntament.

Toc	de	teatre
La programació de teatre en aquesta edició de Les Santes s’ha 
incrementat. Es faran tres representacions al Teatre Monu-
mental: “Gorda” i “Nora, casa de les nines” i “El Petit Prín-

cep” que anirà a càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre 
del Patronat Municipal de Cultura que també faran accions 
al carrer que comptaran amb la col·laboració del recone-
gut clown internacional Jango Edwards. I com a nou espai 
s’utilitzarà el pati de la Presó per escenificar “Freddy” que 
posaran a escena la companyia el Teatre del Maresme.

Saraus	infantils
Els més petits tenen assegurat cada dia la diversió: els dies 
que no hi hagi una activitat tradicionalment dirigida als 
menuts, a la plaça de la Muralla s’ha organitzat una progra-
mació específica d’activitats infantils, de manera que cada 
dia el públic familiar pot gaudir de la Festa Major.

Tria	música  
Pel que fa a la música, en aquesta edició s’han programat 
més activitats musicals. Així, per exemple, en el Pati de Can 
Marchal es faran 4 concerts, un més que l’any passat: Al tall, 
Feliu Ventura, Domingo Patricio i Riccardo Tesi.  El dijous 
26 de juliol, a les 23 h, tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament 
el concert de Marrinxa amb el Col·lectiu la Flama, la Família 
Torelli i The Cabrians, i el mateix dijous però a les 22 h, al 
camp de futbol del Camí del Mig, serà el moment del tradi-
cional concert de Les Santes que aquest any acostarà al públic 
mataroní els grups musicals Lax’n Busto i Pignoise.

Trobada de Julianes i Sempronianes

Escapada a Negra Nit

Focs

Gegants i Capgrossos
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Com va passar també l’any passat, el programa de Les Santes 
conviu alhora amb alguns dels concerts del festival “Mataró, 
Cruïlla de Cultures”, concretament 4: la nit brasilera del 20 
de juliol;  la festa “No music, No life” del 21 de juliol; la 
Sardinada flamenca del dia 22; i el concert de la Mala Rodrí-
guez, Elbicho i Canteca de Macao que tocaran el 28 de juliol 
al Parc Central. Els que aguantin podran participar d’una 
cercavila musical que els portarà des de l’Ajuntament, quan 
finalitzi el No n’hi ha prou!, fins al Parc i podran accedir 
gratuïtament a l’actuació de l’últim grup. 

En aquesta edició es consolida l’Escenari obert, que es va fer 
per primera vegada l’any passat, i en el qual els dies 23, 24 i 
27 de juliol diferents grups de Mataró i el Maresme oferiran 
el seu repertori musical.

Les	santes	Juliana	i	Semproniana
La ciutat de les santes Juliana i Semproniana havia 
d’homenatjar les ciutadanes que porten el nom de les seves 
patrones. Així, l’any passat es va integrar en el programari 
de la festa una recepció oficial al Saló de Sessions presi-
dida per l’alcalde a la qual van assistir-hi 33 mataronines 
de diferents edats, juntament amb familiars, de les 81 que 
existeixen a Mataró. Aquest any tindrà lloc el dijous 26 de 
juliol a les 19 h.

Escenaris	esportius
Per als que volen gaudir de la vessant esportiva de Les 
Santes, s’han programat més de 26 actes que són de compe-
tició, exhibició o de participació popular. Està previst que hi 
puguin participar unes 2.700 persones. Com a novetat més 
rellevant, els dies 27 i 28 de juliol el nou Parc Central aco-
llirà els Jocs Mundials de la Competició de Trial, que és una 
prova equiparable als campionats del món de trial per a joves 
de 9 fins a 16 anys.  A més dels actes tradicionals, també hi 
haurà handbol a la platja i el Campionat d’escacs per equips 
de partides ràpides. La Marató per relleus es converteix en 
Mitja marató amb l’objectiu d’adequar la prova a la climato-
logia i fer-la més atractiva i la cursa popular que sempre es 
feia el 28 de juliol canvia de dia i es correrà el 29 de juliol.

Les	Santes	amb	la	tecnologia
Quant a la difusió del programa de la festa, se n’editaran 50.000, 
com ja és habitual, que arriba a les cases a través d’aquest but-
lletí i que també es pot trobar a la botiga de Les Santes (Foment 
mataroní. C. Nou, 11). Però, a més, aquest any, com a nove-
tat, s’ha desenvolupat una aplicació per als telèfons mòbils 
que permetrà descarregar gratuïtament tot el programa des de 
la pàgina web: www.cultura.mataro.cat/santes, a través d’un 
SMS o mitjançant bluetooth a l’entrada de l’Ajuntament o a la 
botiga de Les Santes, on hi hauran dos aparells emissors. 

Santes esportives

Ball La Momerota
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Fa	 respecte	 ser	 l’autor	 del	 cartell	 de	 Les	
Santes?
“Fa respecte per la responsabilitat que comporta fer una obra 
representativa de la Festa Major de Mataró, destinada als més 
petits i als més grans. M’he agafat l’encàrrec molt seriosament 
i he provat de ser fidel al meu estil pictòric per fer una imatge 
alhora comunicativa i impactant, tenint en compte que també 
és un privilegi formar part d’una llista d’autors amb grans noms 
de gent que admiro.”
 
Per	què	la	mà	d’en	Robafaves?	Creu	que	identi-
fica	prou	la	festa	de	Les	Santes?
“Crec que en Robafaves és molt identificatiu de la festa. He triat 
aquest motiu no solament per l’alt contingut de significats que 
té, sinó també per motius sentimentals lligats amb records de la 
meva infantesa, quan observava la gran mà del gegant. Utilitzo 
una petita franja de la realitat per simbolitzar la resta i crec que 
pot connectar amb el nen que tots vam ser una vegada.”

Per	què	un	dissenyador	gràfic	fa	 les	diferents	
aplicacions	 (samarretes,	programes...)	 i	no	ho	
fa	el	mateix	autor	del	cartell?
“Els dissenyadors tenen una preparació específica per portar 
a terme aquestes tasques tot i que també es té en compte 
l’opinió del creador del cartell. És un bon tàndem, el de dis-
senyador més pintor, penso que ha funcionat molt bé en el 
nostre cas. Ara bé, explicar el per què no correspon a l’artista 
ja que és una decisió que ve presa des del Patronat Municipal 
de Cultura.”

El	cartell	és	una	obra	de	consum	popular.	Què	
suposa	veure-la	a	tots	els	racons	de	la	ciutat?
“Encara no he tingut l’experiència, però me la imagino molt 
gratificant. Rares vegades una pintura pròpia té tant de ressò 
ni arriba a un espectre tan gran de públic. Per a mi ha estat 
un repte i espero que tothom en gaudeixi com una part més 
d’aquesta festa popular.”

“He	triat	la	mà	d’en	Robafaves	per	
motius	sentimentals”
Marc	Prat	ha	estat	l’encarregat	de	fer	el	cartell	de	la	Festa	Major	d’enguany.	
Ha	utilitzat	com	a	materials	el	carbó,	l’aigua	i	pigments.	El	cartell	es	repro-
dueix	en	els	programes	de	les	actuacions	i	a	les	samarretes.

MARC PRAT, 
nascut	a	Mataró	el	1971,	té	estudis	d’Història,	Filo-
sofia,	Història	de	l’art	i	Magisteri.	Ha	estudiat	també	
música,	baix	elèctric	i	tabla	hindú.

Artista	polifacètic,	des	del	1995	exerceix	com	a	pro-
fessional	en	el	camp	de	la	pintura	i	del	gravat.	Ha	fet	
exposicions	individuals	i	col·lectives	i	ha	rebut	dife-
rents	premis	com	el	Sant	Lluch	2005	o	la	II	Mostra	
d’Art	Jove	del	PMC.	Quant	a	la	música,	toca	el	contra-
baix	i	el	baix	elèctric	en	diverses	formacions	de	jazz	i	
música	experimental	i	ha	fet	d’acompanyant	d’artistes	
com	Marc	Parrot	o	Lluís	Llach.	Ha	col·laborat	també	
amb	 Miquel	 Poveda	 o	 Joan	 Anton	 Mas.	 Fins	 a	
l’actualitat	ha	enregistrat	6	treballs	discogràfics.
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CONVIU	MATARÓ

Els	mataronins	van	gastar	el	2006	
una	mitjana	de	111	litres/habitant/
dia,	menys	que	a	la	resta	del	país.

L’aigua és un bé escàs i la vida de la terra en depèn. 
Les necessitats d’aigua són cada vegada més grans 
però els recursos són limitats. Per tal de fer compati-

ble l’activitat de les persones amb els recursos existents es fa 
imprescindible un ús racional de l’aigua. En aquest sentit, i 
atesa la insuficiència de pluges esdevingudes i la consegüent 
reducció de les reserves d’aigua als embassaments, el passat 
mes d’abril l’Ajuntament de Mataró va signar un decret per 
adoptar a la ciutat les mesures d’estalvi d’aigua.

Així, i amb la complicitat de la societat municipal Aigües 
de Mataró, SL, s’han posat en marxa una sèrie de mesures 
per fer un consum d’aigua responsable i no desaprofitar-la. 
Una disposició ha estat que el reg de parcs i jardins es fa 
en hores nocturnes i s’usa aigua de pou no potabilitzada. 
Mataró té una especial cura amb el tema del reg. La Secció 
de Jardineria de l’Ajuntament fa servir diferents modalitats 
de reg, dependent de l’espai i el tipus de planta, per fer un ús 
més adequat dels recursos hídrics, com l’aspersor i difusor 
fix mòbil, el microgoteig, el reg manual i el brollador per a 
l’arbrat. Pel que fa a la neteja de vials i clavegueram, també 
es fa exclusivament amb aigua no potabilitzada. Una altra 
mesura és limitar els horaris de funcionament de fonts orna-
mentals i de les dutxes de la platja. 

Tot i això, també es fa necessari que els ciutadans facin un 
consum responsable de l’aigua, que canviïn les seves con-
ductes i actituds perquè l’ús de l’aigua no es converteixi 
en un abús. Com per exemple dutxar-se i no banyar-se; 
utilitzar la rentadora i el rentaplats a la màxima capaci-
tat i comprar aparells de baix consum; instal·lar meca-
nismes estalviadors a les aixetes; instal·lar un sistema de 
descàrrega regulat a la cisterna del vàter; no deixar córrer 
l’aigua mentre es renten les dents; no fer servir el vàter 
com a paperera; regar a primer hora del matí o al vespre, 
entre d’altres recomanacions.

Mataró	aplica	mesures	d’estalvi	
d’aigua	i	en	racionalitza	el	consum

mésmataró

 

1. Les	fonts	ornamentals	de	la	ciutat	funcionaran	només	dues		 	 	
	 hores	al	dia,	de	19	a	21	h,	i	les	dutxes	de	8	a	20	h	mentre	tingui		 	
	 vigència	el	decret	de	sequera.

2. El	microgoteig	rega	directament	les	arrels	de	les	plantes	i		 	 	
	 permet	un	aprofitament	òptim	de	l’aigua.
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CULTURAmésmataró

El	festival	“Dies	de	dansa”	mostra	
coreografies	a	les	places	de	la	ciutat
Va	tenir	lloc	el	29	de	juny	i	hi	van	participar	10	companyies,	4	de	les	quals	
eren	de	Mataró.	El	festival	forma	part	del	Barcelona	Grec	Festival.
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Sound	System	Dance	Crew	va	ser	una	de	les	4	companyies	mataronines	participants	en	el	festival

Aquesta ha estat l’edició número setze del festival “Dies 
de dansa”, al qual Mataró s’hi ha sumat per segon any 
consecutiu. 

Un total de deu companyies de diversos indrets del món han 
presentat els seus treball en uns escenaris no habituals. Aquest 
és un dels objectius del festival, portar la dansa a espais urbans 
per apropar la gran varietat de llenguantges de la dansa con-
temporània a tots els públics.

Enguany, hi han participat quatre companyies de Mataró: Cia 
eN MovimeNt, Kinetophobia, Sound System Dance Crew i la 
companyia de dansa resident a Mataró Art Trànsit Dansa. Jun-

tament amb companyies de Madrid, Japó, Holanda, Sèrbia, 
França o Sitges, aquesta última integrada dins del festival, 
les coreografies de les companyies locals es van poder veure 
a les places del centre de la ciutat al llarg de tota la tarda del 
passat dia 29.

El festival esdevé també un punt de trobada i d’intercanvi entre 
les companyies de procedències tan diverses, i fruit d’aquest 
encontre sorgeixen projectes comuns com el que ara comencen 
Mataró i Sitges, que realitzaran un intercanvi de companyies: 
el grup mataroní Sound System Dance Crew actuarà a Sitges, 
mentre que la companyia TgManege ho ha fet a Mataró amb 
motiu del festival.

22



L’AGENDA	DEL	MES mésmataró

 23

E X P O S I C I O N S

Espai	F
Carrer	Nou,	11.

El	matí	del	vint-i-set
Del	17	al	29	de	juliol
Exposició d’una tria de fotografies de Miquel Sala i Girbal 
(Mataró, 1926) en una revisió cronològica (1975-2000) 
dels actes a l’entorn de l’Ofici de les Santes, un dels plats 
forts de la Festa Major de Mataró.

Museu	de	Mataró
El	Carreró,	17.

Sales	1	i	2
Col·lecció	particular.	Donació	Xavier	Ubach
Fins	al	9	de	setembre
Exposició del fons d’art del mataroní Xavier Ubach donat a 
l’Ajuntament de Mataró. La mostra reuneix grans firmes de 
l’escola catalana, obra d’artistes locals, d’amics i la seva 
pròpia.

Can	Xalant.	Centre	de	creació	i	pensament	
contemporani
Carrer	de	Francesc	Layret,	75.

Utopies	quotidianes	2
Inauguració	el	divendres	13,	a	les	20	h
Del	13	de	juliol	al	23	de	setembre
Exposició d’una selecció de peces de la Col·lecció del 
museu d’Art de la ciutat de Lleida dels artistes: Iñaki Álva-
rez, Lara Almarcegui, Jordi Bernadó, Roger Bernat, Santiago 
Cirugeda, Conce Codina, Jordi Colomer, Dionís Escorsa, 
Àlex Francés, Abi Lazkoz, Pedro Mora, Pedro Ortuño, Javier 
Pérez i Eulàlia Valldosera.

Ateneu	Caixa	Laietana
Carrer	de	Bonaire,	3.

Les	Santes,	objectiu	d’alçada
Inauguració	el	dijous	5,	a	les	20	h
Del	5	al	31	de	juliol
Exposició de fotografies de Dani Domínguez (Mataró, 1967), 
fotògraf escollit l’any 2006 per fer l’exposició de fotografies 
de Les Santes.

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
Germans	Arenas:	visions	de	personatges
Fins	al	15	de	juliol
Personatges de l’entorn i l’època dels germans Arenas, fets 
en diverses tècniques.

Jordi	Arenas.	Amics
Inauguració	el	divendres	20,	a	les	20	h
Del	20	de	juliol	al	23	de	setembre
Conjunt de retrats dels amics més propers de Jordi Arenas 
fets en diverses tècniques.

Sala	1
Abelló,	el	pintor	retratat
Fins	al	15	de	juliol
Mostra de diferents retrats fets per artistes amics del pintor 
Joan Abelló (Mollet del Vallès, 1922), coproduïda amb el 
Museu Abelló de Mollet del Vallès.

Rostres	de	Ponent
Inauguració	el	divendres	20,	a	les	20	h
Del	20	de	juliol	al	23	de	setembre
Mostra de diferents retrats provinents del Museu d’Art 
Jaume Morera de Lleida.

Sala	2
Sandro	Soriano
Inauguració	el	divendres	20,	a	les	20	h
Del	20	de	juliol	al	23	de	setembre
Exposició de l’artista Sandro Soriano (1972) 
entorn del tema del retrat.

Sala	2	/	La	Finestra
Marta	Petit
Inauguració	el	divendres	8,	a	les	20	h
Del	8	de	juny	al	15	de	juliol
Exposició de Marta Petit (Mataró, 1976) 
entorn el tema del retrat.

La	Galeria
Marina	Núñez
Fins	al	15	de	juliol
Exposició de Marina Núñez (Palència, 1966) entorn 
el tema del retrat.

La	Galeria	/	La	Finestra
Cares,	carotes	i	ganyotes.	Els	tallers	escolars	
de	Ca	l’Arenas	2006-2007

Inauguració	el	divendres	8,	a	les	20	h
Del	8	de	juny	al	15	de	juliol
Resultat dels tallers entorn del retrat del servei 
pedagògic de la temporada 2006-2007.

Totes	les	exposicions	són	gratuïtes.	www.cultura.mataro.cat
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Baron,	Alcalde

ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

(text llegit al Ple de constitució de l’Ajuntament, el passat dia 16 de juny)

Els resultats de les eleccions municipals del passat 
27 de maig ens aporten algunes conclusions. La pri-
mera i evident: la constitució d’aquest Consistori, 

el vuitè del règim democràtic a Espanya que inauguràvem 
ahir fa just trenta anys i que fins al 1979 no va entrar a la 
vida municipal. Aquest Consistori, de nou, és majoritària-
ment d’esquerres com ha estat sempre que els mataronins i 
mataronines han elegit els seus representants.

També ens diuen alguna cosa més. De nou, alhora, ens 
demanen a les forces d’esquerres que dialoguem, que 
cooperem, que pactem, que aportem el màxim de matisos 
possibles a l’embranzida que, malgrat tot, li cal a una ciutat 
treballadora i amb talent com a la nostra.

Finalment, amb aquest breu resum, el més preocupant dels 
anteriors comicis, a Mataró i al conjunt del país, sens dubte, 
és el fenomen de l’abstenció. Un fenomen que té molts orí-
gens, moltes explicacions, moltes causes... Modestament, 
podem contribuir a combatre’l, creiem, tots els que som 
aquí avui, treballant millor, afinant més a l’hora de posar-se 
a resoldre les coses, no pas allunyant sinó recuperant la polí-
tica... És a dir, els valors, els perquès, les sanes diferències, 
la connexió de l’acció política amb realitats cada vegada 
més complexes, la noble acció que converteix les pors en 
esperances, els problemes en oportunitats, els individus en 
ciutadans, els barris en centres, la crítica en acció, la frus-
tració davant els canvis globals en l’entusiasme dels canvis 
locals i ben propers...

Mirin, ahir al vespre, després de força dies de parlar-ne a 
fons, el PSC (http://mataro.socialistes.cat/), ICV-EUiA 
i ERC, van signar un acord per governar aquests propers 
quatre anys. Aquest nou pacte aborda sense massa pèls a la 
llengua això que els deia: És a dir, proposa més habitatge 
accessible als joves de Mataró, més integració de la immi-
gració; una aposta decidida per les estratègies que entre tots 
hem definit pel futur de la ciutat, una ciutat que volem més 
innovadora i culta; una atenció prioritària a la qualitat de 
l’espai públic, més segur i més net, amb més aparcament 
i més equipaments; un pas endavant en el civisme, en les 

possibilitats culturals, en la formació i en l’atenció social 
del conjunt de la ciutat i, especialment, als joves, a les 
dones i a la gent gran; etcètera. El nou Grup Socialista som 
onze persones que ens hem conjurat per aportar el millor 
que sabem i tenim per servir Mataró i els seus ciutadans. 
No els fallarem.

I avui presentem Joan Antoni Baron (www.baron.cat) com 
a candidat a l’alcaldia de Mataró. És un alcalde que ja 
coneixem, un alcalde que dóna garanties. Alguns, que no 
estan massa acostumats als polítics que escolten i es posen 
al costat de la gent, li diuen populista. Però sabem que fa bé 
d’alcalde, que té conviccions profundes, que es coneix a fons 
els temes dels que parla i treballa, que respecta els adversaris 
i és capaç de forjar consensos amb ells, que no li fa vergonya 
rectificar i demanar disculpes, que treballa a temps complet 
(només així es pot fer d’alcalde), que no se li cauen els anells, 
que es posa a la pell dels altres, que viu la ciutat, que dóna 
confiança, que soluciona problemes, que sap treure dels seus 
regidors el millor, però que no és excepcional ni d’un altre 
planeta sinó com tots nosaltres... Aquesta deu ser la clau d’un 
bon alcalde de la nostra estimada ciutat de Mataró.

Ramon	Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Grup	Municipal	del	PSC	el	dia	de	constitució	del	nou	Ajuntament
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Convergència i Unió es va presentar a les eleccions amb 
el convenciment que la Ciutat necessita un canvi radi-
cal perquè després de quasi tres dècades de pràctica-

ment el mateix govern, la Ciutat està coixa en molts sentits.  

D’un cens de 85.000 votants, hi ha només un estret marge de 
2.500 vots que són els que, de fet, faran que les coses siguin 
així i no d’una altra manera. La diferència de vots entre el 
govern i els dels que no en formarem part –els que estarem 
a l’oposició- és molt minsa. Aquesta estreta franja de 2.500 
vots hauria de portar seny i diàleg. Això vol dir governar per 
a tothom sense exclusions ni sectarismes. CiU té una visió de 
la Ciutat ben diferent a la que avui tenim. Durant els darrers 
anys, el govern precedent ha prioritzat la construcció de nou 
habitatge sense planificar adequadament els serveis que, de 
tota mena, necessitarien els que els omplissin. S’ha primat 
la quantitat a la qualitat i nosaltres creiem que s’ha de fer 
exactament a l’inrevés. Malgrat els esforços de la part més 
activa de la seva societat civil, Mataró ha anat perdent la 
seva autocentralitat per convertir-se cada vegada més en un 
satèl·lit. No volem aquest creixement si el peatge és la des-
naturalització de la personalitat catalana i maresmenca de la 
nostra ciutat i la pèrdua de qualsevol lligam de continuïtat 
amb els darrers segles de la seva història. No volem aquest 
creixement si el peatge és que els nostres conciutadans no 
tinguin la qualitat dels serveis que paguen i necessiten, ni 
volem convertir-nos en una Ciutat sense rumb ni sentiment 
de Capitalitat i de lideratge potent. Avui es va a remolc i això 
no és bo ni per a Mataró ni per al Maresme. No voldria cridar 
el mal temps, però la reedició afeblida de l’anterior tripartit 

no sembla que, a priori, ens hagi de portar cap mena de nove-
tat ni il.lusió i, en canvi, els equilibris que es veuen a venir 
ja pressuposen que aquest nou govern ens sortirà més car i 
no canviarà res substancial. Una vegada més, sembla que la 
sordesa del soci majoritari a la realitat de les urnes, pel que 
fa a les causes de la desafecció política, s’encomana als socis 
minoritaris que, com si sentissin ploure, es fan l’orni davant 
la causa de la davallada del seu suport.   

Els problemes que han marcat l’agenda política de la Ciutat 
continuen sobre la taula i és curiós veure com, per exemple, 
de Can Fàbregas i de Caralt, a l’acord de govern  no se’n 
diu res de res. Per tant, que es compti amb nosaltres per al 
diàleg, però que no se’ns busqui en pactes claudicants ni en 
transaccions d’aparador. 

La nostra política serà de fermesa. Lleials sí, però lleials a la 
Ciutat i al rol que ens toca fer.

El nostre primer missatge ha estat posar el nostre programa 
a disposició de la Ciutat i emplaçar a la societat civil per 
treballar conjuntament pel que podria ser un “Contracte de 
bones pràctiques polítiques” que evitin la desafecció i busqui 
la regeneració política.

Joan	Mora	Bosch
Cap del Grup Municipal de Convergència i Unió

2.500	vots	de	diferència	permeten	
UN	ALTRE	MATARÓ

mésmataró
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Jo	vull	ser	objector

Que els socialistes no creuen en la democràcia libe-
ral és una obvietat. Entre altres coses, si em perme-
ten, és per això que jo vaig deixar de ser-ho. 

En l’etapa final del franquisme era molt jove, però recordo 
perfectament que no entenia ni acceptava que l’Estat ens 
hagués d’adoctrinar ideològicament a les escoles a través 
d’una assignatura que es deia FEN (“Formación del Espíritu 
Nacional”). Ara, des del govern socialista del Sr. Zapatero, 
ens volen imposar de nou una cosa semblant, si no pitjor. 

Per moltes raons de consciència, estic en contra d’aquesta 
nova assignatura, “Educación para la Ciudadanía”. La fona-
mental és que suposa un atemptat directe contra les essèn-
cies de la democràcia liberal, ja que en aquesta l’estat no 
ha  d’adoctrinar ideològicament. Justament la democràcia 
moderna neix de la renúncia d’una part de la societat a inten-
tar convèncer a l’altre, deixant que les possibles disputes es 
resolguin per la llei al marge de la “veritat” que suposa una 
moral o l’altre, una religió o l’altre. La missió dels estats és 
garantir objectivament l’imperi de la llei i unes regles del joc 
perquè ningú imposi a l’altre el seu model filosòfic, polític o 
moral, i permetre que tothom pugui viure i cercar la felicitat 
a la seva manera en la mesura de lo possible.

El perfeccionament de l’individu, en una concepció ètica-
ment correcte, és una qüestió individual. I els socialistes pre-
tenen pervertir i anul·lar aquest possible perfeccionament de 
la persona reduint-lo a un mer didactisme sense altra funció 
que socialitzar els joves en les perversions del sistema. És 
indigne i un atemptat a la llibertat que des del poder no es 

respecti la principal conquesta del segle XVIII, la llibertat 
de consciència. És populisme barat, digne d’aquests règims 
antiliberals que estan sorgint darrerament a l’Amèrica Lla-
tina malauradament per a la llibertat.

Enderrocat el Mur de Berlín, el projecte socialista és essen-
cialment cultural. Això vol dir que l’instrument polític prin-
cipal és la manipulació de la informació, de l’ensenyament, 
del llenguatge, dels valors, dels gustos, del sentiment social 
i fins i tot de la consciència del destí personal. 

Estem en un moment de clara perversió del sistema i ens 
hem de plantejar necessàriament tornar a ser un país normal 
en un àmbit civilitzat.

No és normal que es vulgui excloure del sistema a un partit 
democràtic que representa el 40% del país, ni és normal que 
el president del govern digui que un terrorista culpable de 25 
assassinats es “favorable al procés de pau”, o que per millo-
rar l’ensenyament es baixa la nota i n’hi haurà prou amb 
aprovar la meitat d’assignatures per passar de curs. Aquesta 
és una forma radical de governar que ha trencat amb les 
regles del joc que ens havíem donat els espanyols en la tran-
sició i que van culminar en la Constitució del 78.

La perversió de la democràcia, que l’esquerra accentua fins 
al que és inadmissible, consisteix en fer créixer els poders 
de l’administració de manera que els ciutadans perceben un 
nou tipus de dominació social difosa, ramificada i implaca-
ble en què els individus perdem el control de la nostra exis-
tència. I aquesta perversió és presentada pel Sr. Zapatero 
com un “progrés” de la democràcia.

Aquesta ja no és una qüestió de dreta contra esquerra, del PP 
contra el PSOE. És la lluita dels ciutadans contra un estat que 
entra en esferes de la vida de les persones que haurien d’estar 
més enllà de la política, i que acaba per tant amb la societat 
lliure. Només queda la revolta. És com la lluita de David contra 
Goliat. El resultat sembla previst, però és possible també tenir 
esperança. Tenim la consciència. Jo d’entrada, objectaré que 
els meus fills cursin la “Educación para la Ciudadania”

Pau	Mojedano	Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

mésmataró
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Un	nou	compromís	amb	la	ciutat

Quan fa quatre anys vàrem entrar al govern de la 
ciutat, ho fèiem amb un projecte transformador i 
innovador i amb la voluntat de treballar per donar 

respostes a les preocupacions dels ciutadans. I ho fèiem de 
forma lleial i compromesa amb el govern de la ciutat i amb 
la ciutat de Mataró. 

D’aquests quatre anys en destaquem, i avui és un bon 
moment per fer-ho, el lideratge en l’àmbit d’educació que ha 
exercit en Pep Comas, el canvi d’orientació de les polítiques 
medi ambientals impulsat per la Quitèria Guirao i la feina 
realitzada a la regidoria de cultura per en Jaume Graupera. 

Avui, tenim una ciutat amb nous serveis socials i més equi-
paments educatius i culturals. Podem dir que el model terri-
torial del 1996, que vàrem liderar, continua vigent i amb més 
força que mai. 

S‘obre una nova etapa per a la ciutat i també per a la coali-
ció, ICV-EUiA, a la qual representem. Amb un nou equip, 
al nostre grup municipal, amb la il·lusió renovada i amb la 
consciència que representem una tradició política que sempre 
ha treballat per unes ciutats i pobles millors. I que ho fa des 
de la més ferma convicció i amb la il·lusió que es pot donar 
resposta a les preocupacions de les persones amb propostes 
que garanteixen, des de l’esquerra i l’ecologisme, continuar 
avançant perquè la nostra ciutat, Mataró, sigui més equitativa 
en els serveis, més inclusiva en les polítiques socials, més sos-
tenible en el model territorial i, per fi, més humana.

Volem treballar per una ciutat més cohesionada, sostenible i 

inclusiva que garanteixi a totes les persones l’accés a:

• L’accés a una educació de qualitat
• L’accés a una cultura amb igualtat de condicions 
• L’accés a una assistència sanitària eficient i humana  
• L’accés a uns serveis socials de qualitat, per a joves, famí-
lies, famílies monoparentals, persones grans fràgils, ciuta-
dans i ciutadanes en situació dependèpencia
• L’accés a una feina digna i de qualitat 
• L’accés a un habitatge i sense exclusions
• L’accés a la participació!

Que des de la convicció:
Continuï impulsant una formació de qualitat. Des de les escoles 
bressol fins a la universitat, passant per la formació contínua. 

Aposti per orientar el treball cap a un comerç de proximitat, 
una indústria innovadora, a l’activitat basada en el coneixe-
ment, la cultura i les noves tecnologies o que ens porti al reco-
neixement del paper que ha de tenir l’agricultura periurbana. 

Treballarem per una ciutat que volem més mediterrà-
nia, sense ànsies de domini o expansió, amb els valors de 
l’acolliment, la bonhomia, i la sostenibilitat. Una ciutat que 
treballi en xarxa amb el seu entorn immediat i amb la resta 
de ciutats del país. 

Amb el nostre entorn més immediat, caldrà que planifiquem 
infraestructures i polítiques comunes, liderant i compartint, com 
a capital de la comarca, els processos de debat i l‘acord comú. 

Una ciutat compromesa a contribuir a acabar amb les des-
igualtats properes i totes aquelles situacions injustes que es 
produeixen al mon

ÉS PER TOTES AQUESTES RAONS, i moltes d’altres, 
que ens comprometem a treballar, des del govern, amb els 
nostres socis i companys del PSC i d’ERC, amb els que ahir 
vàrem signar un bon acord de govern.

Antoni	Guirao	Abellan
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Durant aquesta darrera campanya electoral, el meu 
Grup, ERC, ha intentat transmetre una nova imatge, 
de responsabilitat, de rigorositat, de calma, compa-

ginant aquests valors , naturalment, amb els trets diferen-
cials de la nostra formació.
Som conscients que avui ERC és la segona força de govern 
a la Generalitat, el tercer partit al Parlament de Catalunya i 
als ajuntaments i el quart a nivell de l’Estat. Però malgrat ser 
una expressió políticoelectoral potent, és evident, en la nostra 
opinió, que allò que avui és en joc no és pas el reconeixement 
del nostre dret a l’autodeterminació i el seu exercici imme-
diat, sinó el reconeixement públic de l’independentisme com 
una força de govern, seriosa, estable, rigorosa, útil i, sobretot, 
inspiradora de confiança. No volem ser al govern de Mataró 
per proclamar-hi cada dia la independència. Hi volem ser, 
a l’igual que als consells comarcals, a les diputacions, als 
parlaments i al govern, per millorar les condicions de vida 
de la gent, combatre les desigualtats de tota mena, fer que 
l’economia funcioni, la prosperitat s’estengui, l’equilibri terri-
torial es reforci, el medi ambient sigui saludable, l’accés a la 
cultura i al coneixement es generalitzi i el país es modernitzi 
i sigui identificat com a tal en el món. 
Hi volem ser per construir la majoria social imprescindible 
per guanyar la batalla ideològica i el combat democràtic a 
les urnes, a partir d’un bon govern municipal. Fer país no 
sempre exigeix haver d’aixecar la bandera, sinó que sovint 
és qualitat i dignitat de vida, allò que atreu, cohesiona i 
esdevé estendard nacional, el que facilita l’adhesió.
Amb aquesta mateixa visió, des del nostre Grup vàrem ini-
ciar les converses amb la idea que donessin pas a una nego-
ciació de caire cooperatiu més que competitiu. En la que tots 
els participants guanyessin, i en conseqüència, també ho fes 
la nostra ciutat. I, de fet, la major inversió de temps per part 
dels equips de treball respectius ha estat en l’aprofundiment 
i l’anàlisi dels programes de cadascú.
A més dels punts coincidents, s’han incorporat moltes pro-
postes de tots, les millors propostes de cada programa. Des 
d’ERC, entre d’altres, hem aportat iniciatives dirigides a 
aprofundir en la millora de la comunicació i de la fonamen-
tació de les grans decisions urbanístiques. També hem insis-
tit en què la nostra ciutat necessita aprendre a sistematitzar 
l’aprofitament de les seves oportunitats, emprendre nous 
projectes que la permetin ser diferent, única, ... conservant 

L’independentisme	com	a	força	
de	govern

els valors i signes d’identitat que sempre l’han definida i, 
reforçant el sentiment i l’orgull de ser mataronins. I, en 
aquest sentit, hem proposat la creació d’una nova àrea, que 
s’anomenarà d’Innovació i Promoció de la ciutat.
Però en aquests moments, a l’inici del mandat, prefereixo, 
sincerament, remarcar que hi ha hagut millores aportades 
pels diferents grups a un programa final, a un acord final de 
govern,  que és el de tots.
Voldria expressar en conseqüència, la satisfacció del nostre 
grup davant l’acord de govern 2007-2011, sotscrit amb el 
PSC i amb IC, un acord que configura novament un govern 
catalanista, d’esquerres i amb una ferma voluntat d’avançar 
en el progrés econòmic i social.
Un acord al voltant d’un model consensuat del que ha de 
ser la nostra ciutat, compacta, equilibrada, socialment 
cohesionada i econòmicament pròspera, i tot això amb la 
ferma determinació d’exercir la capitalitat que correspon a 
Mataró en tots els àmbits.
Un acord al voltant també de la necessitat de millorar, des 
de l’autocrítica, els processos de proximitat, de comunicació 
i de participació, buscant el consens i el diàleg amb tothom. 
Un acord que es concretarà en els que seran els set àmbits, les 
set grans prioritats del Govern per al període 2007 – 2011:
1. L’habitatge
2. L’urbanisme sostenible
3. L’espai públic i la seguretat, o la convivència i el civisme
4. La visió estratègica i el desenvolupament econòmic 
 a través de la promoció de la ciutat
5. La integració
6. El benestar social
7. L’educació i la cultura
En aquest context, el nostre Grup aportarà, per descomptat, 
tota la dedicació, treball i il.lusió del món i tota la trans-
parència i tota la lleialtat institucional i a l’alcalde... Però 
voldria afegir, com ja hem comentat en altres ocasions, que 
entenc també per transparència i lleialtat tant la correspon-
sabilitat en les decisions preses pel govern, com també la 
defensa, noble, ferma i constructiva dels nostres posicio-
naments, promocionant el debat, el diàleg i la discussió en 
el sí dels òrgans de govern, i contribuint a fonamentar i a 
enriquir les decisions finals.

Francesc	Teixidó	i	Pont
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
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Per	un	butlletí	obert	a	totes	les	enti-
tats	de	Mataró

L’actual model de butlletí municipal és un mer pane-
gíric del govern municipal i, des del nostre punt de 
vista, la ciutat no es pot permetre malbaratar més 

paper i recursos públics.

Per donar sentit i continuïtat a l’actual butlletí municipal, 
d’acord amb allò que ja vàrem plantejar a l’anterior regi-
dora de Participació Ciutadana i amb allò que vam dir en 
el nostre programa electoral, volem que aquesta publicació 
sigui un òrgan d’expressió obert a les entitats i col·lectius 
de la ciutat, amb la perspectiva de minimitzar el suport en 
paper i afavorir de forma gradual el suport digital.  

Si es perpetuen els filtres i la censura, des de la CUP actua-
rem en conseqüència  i anunciem la nostra intenció d’anar 
cedint el nostre  espai en aquest butlletí a totes les entitats i 
col·lectius que ens ho demanin, sense cap ànim de satel·litzar 
o apropiar-nos de les seves reclamacions o opinions. Ente-
nem que aquest oferiment respon a un dèficit de llibertat 
d’expressió que caldrà resoldre i, per tant, la nostra voluntat 
és donar a conèixer la veu del teixit associatiu (entitats veï-
nals, ecologistes, culturals, col·lectius de treballadors/es, de 
joves, etc.) que en definitiva  és la gent que realment dóna 
vida i cohesiona la nostra ciutat. 

Si voleu contactar amb la CUP:
La Riera 48, 2n, pis - 08301 – Mataró
Tel. 937582292 – A/e: cup@ajmataro.cat
o bé C. d’Amàlia 16 baix- 08302 – Mataró
A/e: mataro@cup.cat
Web: www.mataro.cup.cat 

Proposem	un	pacte	de	ciutat	per	salvar	
Can	Fàbregas

D’altra banda, tres dies després de consituir-se, el  
Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament ha propo-
sat a la resta de grups amb representació un “pacte de 

ciutat” amb l’objectiu de portar conjuntament al Ple Munici-
pal una proposta per garantir que Can Fàbregas i de Caralt es 
rehabilitarà i s’integrarà en el nou entorn ordenat, sigui quin 
sigui aquest entorn.

La proposta sorgeix arran d’una anàlisi dels resultats de les 
eleccions municipals: un 51,1% de les persones que van 
anar a votar ho van fer per opcions que s’han posicionat 
a favor de la preservació de la nau catalogada, el 35,8% 
d’electors van recolzar l’únic partit que vol enderrocar Can 
Fàbregas, i un 13,1% van votar les dues candidatures que 
mantenen una posició ambigua sobre la proposta d’enderroc 
de l’anterior govern.

Des de la CUP volem que la voluntat expressada per la 
gent a les urnes es reflecteixi a nivell institucional al Ple de 
l’Ajuntament, i que Can Fàbregas es rehabiliti i s’integri en 
l’entorn en la seva ubicació original, fent compatible la pre-
servació del patrimoni arquitectònic amb qualsevol nou ús 
que es vulgui donar a la zona.

Xavier	Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal CUP

Obrim	el	butlletí	i	entenem-nos	
per	salvar	Can	Fàbregas
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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
·	Oficina	de	Turisme	 93 758 26 98

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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