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EDITORIAL

Joan	Antoni	Baron	i	Espinar	|	Alcalde de Mataró

mésmataró

 

	 	 	 	

Aconseguir que tots els barris de Mataró gaudeixin 
de les mateixes condicions de vida ha estat un dels 
objectius principals pel Govern municipal i també 

pel Govern de Catalunya. Amb l’atorgament, per part de la 
Generalitat de Catalunya dins de l’anomenada Llei de barris, 
d’un ajut de 6’91 milions d’euros per als barris de Rocafonda 
i El Palau es dóna un nou impuls a aquesta voluntat munici-
pal. L’ajut de la Generalitat s’ha de completar amb una quan-
titat similar per part de l’Ajuntament. Caldria afegir altres 
actuacions ja previstes i que es portaran a terme al marge de 
la Llei de barris.

A la llarga llista d’actuacions fetes en els darrers anys en 
aquests barris se sumaran, durant els propers quatre anys, 
un important conjunt de nous equipaments, aparcaments, 
zones verdes, rehabilitació d’habitatges i programes socials, 
que ens permetran afrontar decididament els reptes de futur 
que Rocafonda i El Palau tenen al davant. 
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Les actuacions que es desenvoluparan a partir d’aquests 
ajuts han estat àmpliament debatudes i consensuades en el 
Consell Territorial de Rocafonda i El Palau, amb la partici-
pació de veïns i entitats dels barris. 

Ens trobem, doncs, davant d’un èxit i una responsabili-
tat compartida entre administracions i ciutadania. Un bon 
exemple de les moltes coses que podem aconseguir quan 
se sumen voluntats i treballs. Tenim una molt bona oportu-
nitat per seguir treballant pels barris de la ciutat, per evitar 
qualsevol segregació territorial o social i per assegurar-nos 
una ciutat amb més qualitat de vida per a tots i cadascú dels 
nostres conciutadans.

* Preu trucada: des d’un fix 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA.  807 117 010 si  truqueu des d’un mòbil o des de fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

Un	nou	impuls	per	a	
Rocafonda	i	El	Palau



mésmataró

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	1. La façana de la nova escola bressol Elna.

2.  El projecte de l’aparcament de la plaça d’Occitània contempla també la   
 reurbanització dels espais públics sobre la plaça.

3.  Un moment de la inauguració de l’aparcament del Parc de Cerdanyola el   
 passat 23 de juliol.
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NOTÍCIES

El curs escolar 2007-2008 arrenca amb quatre 
noves escoles

El nou curs escolar 2007-2008 començarà el proper dia 10 
de setembre a Mataró per a les escoles bressol, mentre que el 
dia 12 ho farà per a les escoles d’ensenyament infantil i pri-
mària amb algunes novetats pel que fa al mapa escolar. Con-
cretament entren en funcionament quatre noves escoles: els 
CEIP Montserrat Solà, Joan Coromines i Marta Mata, i una 
nova escola bressol, l’Elna. L’escola Montserrat Solà s’ubica 
de forma provisional al Camí Ral 257, a les instal·lacions de 
l’antic edifici de l’escola Anxaneta. La seva ubicació defi-
nitiva s’emplaçarà a Cal Collut, entre el Camí Ral, la ronda 
de Miguel de Cervantes i els carrers d’Enric Granados i 
d’Antonio de Solís. Pel que fa al CEIP Marta Mata que està 
previst construir a la carretera de Cirera, s’instal·la provisio-
nalment al nou edifici del CEIP Antonio Machado. Finalment, 
l’escola Joan Coromines arrenca la seva activitat al carrer de 
Pascual Madoz, al Ravalet, antic parvulari de l’escola Anxa-
neta. Aquesta escola es construirà entre els carrers de Prat 
de la Riba i de Francisco Herrera. Quant a la nova escola 
bressol Elna, aquesta se situa al número 79 del carrer de 
Marià Ribas i Bertran. Per aquesta tardor, està previst que 
comencin les obres de construcció de les escoles Montserrat 
Solà i Maria Merçè Marçal, aquesta ja en funcionament de 
forma provisional al carrer de Figuera Major. 
   
El Parc de Cerdanyola i la plaça d’Occitània 
compten amb nous aparcaments soterrats 

Mataró disposa de 490 noves places d’estacionament amb 
l’entrada en funcionament dels aparcaments subterranis del 
Parc de Cerdanyola i de la plaça d’Occitània. Ambdós equi-
paments compten amb tres plantes amb places en venda en 
règim de concessió i places de rotació, així com amb places 
reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Les places 
de concessió, per un període màxim de 50 anys, seran ges-
tionades per Inmuebles Fénix 92 SL, mentre que l’empresa 
municipal GINTRA gestionarà les places de rotació. Quant 
a nombre de places, l’aparcament del Parc de Cerdanyola 
disposa d’un total de 266: 206 en règim de concessió o llo-
guer i 60 de rotació. L’accés per als vehicles està emplaçat a 
l’avinguda de la Gatassa a l’alçada del carrer de Vitòria. El de 
la plaça d’Occitània ofereix 224 places: 145 per a residents 
del barri en règim de concessió i 79 de rotació. L’entrada 
està al carrer de Joan Larrea i la sortida es fa pel carrer de 
Pompeu Fabra. Està previst que les places de rotació als dos 
aparcaments entrin en funcionament aquest mes.
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1. El 23 de juliol es van iniciar els treballs de demolició de l’antic parc.

2.  Una vegada enderrocats els edificis i la torre es va procedir a la neteja      
 del solar. 

3. Les obres de canvi de pavimentació per gespa artificial van començar el   
 16 de juliol.
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El Parc de Bombers es trasllada de Cerdanyola 
al Pla d’en Boet

L’antic Parc de Bombers del passeig de Ramon Berenguer 
III ha estat enderrocat. Els treballs d’enderroc dels edificis 
i la torre del parc es van iniciar al mes de juliol. L’empresa 
Urcotex ha portat a terme les obres, que van finalitzar el 
passat mes d’agost. Pel que fa al futur de l’illa i els seus 
entorns, l’acord de govern preveu la creació de la nova 
escola bressol Els Bombers, les ampliacions de l’escola 
d’adults Els Tarongers i de l’Espai Jove de Cerdanyola. 
El Parc de Bombers s’ha traslladat al Pla d’en Boet, con-
cretament a la Via Sèrgia i està previst que s’inauguri 
oficialment aquesta tardor. El nou parc presenta millores 
en les dependències de treball com les cotxeres dels vehi-
cles, la sala de control, l’aula de formació, les oficines i el 
gimnàs. També s’han millorat els espais de convivència com 
els vestidors, la sala de descans i el menjador, entre d’altres. 
A més, la nova ubicació també permet als bombers guanyar 
en operativitat donada la posició estratègica del parc i la seva 
proximitat a les principals vies de comunicació de la ciutat 
i comarca.

Mataró té tres camps de futbol amb gespa 
artificial

El Camp Municipal de Futbol Can Xalant, del qual n’és 
usuari l’equip del Juventus AC, ha canviat el sauló per gespa 
artificial. Aquesta acció forma part del que es va acordar en 
el Pacte pel Futbol entre el Patronat Municipal d’Esports, 
els clubs i la Comissió de Clubs de Futbol. A més del canvi 
de superfície per una gespa d’última generació, el projecte 
inclou millores en l’espai com la instal·lació d’una nova 
tanca al perímetre, noves porteries i xarxes, nous banderins 
o la pavimentació de l’entorn amb formigó. El sistema de 
rec i drenatge també s’ha renovat tenint en compte aspectes 
medi ambientals com la capacitat de recuperació i d’estalvi 
de l’aigua. La remodelació de les dimensions del terreny 
de joc, que ara fa 101 m x  63 m, permet dividir l’espai en 
dos camps transversals de futbol a 7 o un de futbol a 11. 
Per executar les obres, amb un import total de 448.988,76 
euros, s’ha comptat amb una subvenció atorgada pel Con-
sell Català de l’Esport per valor de 152.400 euros. Està 
previst que l’any vinent es canviï el paviment del Camp 
Municipal de Rocafonda. Can Xalant és el tercer camp 
de futbol amb gespa de la ciutat, juntament amb el Camp 
Municipal d’Esports i un dels camps de la Zona Esportiva 
Municipal de Cerdanyola al Camí del Mig.
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1. Alguns propietaris amb els seus gossos passejant lliurement.

2.  L’espai del Parc Central on els animals de companyia poden passejar.

3. Els navegadors GPS són un reclam per als robatoris en vehicles.

1

2

©
 M

A
R

G
A

 C
R

U
Z

©
 M

A
R

G
A

 C
R

U
Z

3

©
 M

A
R

G
A

 C
R

U
Z

Els animals de companyia disposen d’espais 
públics per passejar lliurement 

Els propietaris d’animals de companyia disposen d’espais 
públics per on passejar lliurement amb les seves mascotes 
sense haver de portar-les lligades. L’Ajuntament respon així 
a les peticions d’un grup de ciutadans accelerant una reso-
lució que ja estava previst portar a terme amb anterioritat. 
S’estableixen, en conseqüència unes zones i horaris per poder 
passejar lliurement els animals. Es podrà passejar sense limi-
tació horària per la Riera de Sant Simó, la Riera d’Argentona, 
el Parc de Can Boada, el Parc de Roques Albes, el Turó de 
Cerdanyola, el Parc Forestal i també per les zones de la platja 
però en aquestes de l’1 d’octubre al 30 d’abril. Són zones amb 
horari restringit el Parc Central (entre el passeig de Jesús Illa 
i l’esplanada de Josep Reniu), el Parc del Nord, l’espai com-
près entre la C-60 i les escoles Camí del Cros i Les Aigües. 
Els horaris per a aquestes zones són: de les 20 h a les 10 h 
a l’hivern i de les 21 h a les 10 h a l’estiu. Malgrat tot, en 
aquests espais regulats, els animals potencialment perillosos 
no podran passejar-hi deixats anar ni sense morrió. Aquesta 
informació es donarà a conèixer als propietaris dels animals 
censats mitjançant una carta, a través dels agents cívics i mit-
jans de comunicació especialitzats i, a més, està previst que a 
la tardor aquests espais se senyalitzin indicant l’horari d’ús.

Disminueixen en un 16% els robatoris amb 
violència
 
Són dades relatives als 5 primers mesos de l’any 2007 
en relació al mateix període del 2006. Les denúncies per 
violència de gènere també han experimentat un descens 
del 34 % segons la Junta de Seguretat Local en el seu 
balanç de la seguretat ciutadana a Mataró. Per contra, els 
delictes i faltes augmenten un 15%. Això es deu majori-
tàriament a l’increment dels robatoris i danys a l’interior 
de vehicles degut a la tendència, generalitzada a tot Cata-
lunya, de la sostracció d’aparells navegadors GPS, visibles 
des de l’exterior. Per fer front a aquest fenomen, Policia 
Local i Mossos d’Esquadra han portat a terme operatius 
conjunts amb el resultat de 31 detencions “in fraganti”. 
Molts dels robatoris s’han imputat a autors reincidents 
que han passat després a disposició judicial. En matèria 
de seguretat viària continua la tendència favorable dels 
darrers quatre anys. Així, entre gener i maig el nombre 
d’accidents s’ha reduït un 6,7%, mentre que el nombre de 
ferits ho ha fet un 8,8%.
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1. La reurbanització del carrer de la Cooperativa dóna prioritat als vianants.

2. Les obres de la Nau Gaudí han permès recuperar els arcs parabòlics de   
 fusta que són visibles en tot el seu conjunt.  

3. La nova aula de l’Espai Jove de La Llàntia compta amb 8 ordinadors més   
 per poder accedir a Internet i formar els joves.
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El carrer de la Cooperativa s’obre als vianants i 
avancen les obres a la Nau Gaudí 

Passejar pel carrer de la Cooperativa és des d’ara més fàcil 
per als vianants. Un cop acabades les obres de reurbani-
tzació, el carrer ubicat entre el Camí Ral i l’avinguda del 
Maresme, ha quedat convertit en un espai de prioritat per als 
vianants. El projecte integra també la nau de la cooperativa 
”La Obrera Mataronense” més coneguda com Nau Gaudí i 
la plaça d’Antoni Gaudí dins el traçat del carrer reurbanit-
zat. Les millores realitzades inclouen la pavimentació del 
vial i les voreres per situar-los a un sol nivell, la renova-
ció de l’enllumenat amb la instal·lació de fanals a banda i 
banda, el soterrament de las línies elèctriques i telefòniques, 
la col·locació de fites i papereres i la plantació de 65 exem-
plars d’arbres de la varietat “Brachychiton”. Emmarcat dins 
el Pla Integral del Centre-Eixample-Havana, el projecte ha 
costat 489.455 euros. En el mateix entorn avancen les obres 
de rehabilitació de la Nau Gaudí. Els treballs, que es van ini-
ciar al maig de 2002, els porta a terme l’empresa municipal 
d’Urbanisme PUMSA després d’haver patit retards per part 
de les anteriors empreses adjudicatàries. L’objectiu del pro-
jecte és la continuació de la rehabilitació integral de la nau 
de 780 m2 de superfície, la restitució de la seva estructura i 
la urbanització dels entorns de l’immoble. La Nau Gaudí està 
inclosa en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat 
des de l’any 2001.

L’Espai Jove de La Llàntia amplia els serveis en  
noves tecnologies 

La Red Conecta, una xarxa de telecentres impulsada per 
Microsoft i la Fundació Esplai, ha escollit aquest equipament 
per ubicar-hi un espai d’accés a les noves tecnologies. Situat 
al carrer de Teià 7, on té la seva seu l’Associació Enlleura’t, 
compta amb 8 ordinadors que se sumen als 8 ja existents. En 
aquest centre unes 350 persones podran connectar-se a Inter-
net i formar-se per desenvolupar la seva capacitat d’accedir 
al mercat laboral o conèixer noves vies de comunicació. La 
Red Conecta té per objectiu l’alfabetització digital de deter-
minats col·lectius amb risc d’exclusió social, principalment 
joves aturats, persones grans, dones sense formació qualifi-
cada i immigrants. La iniciativa busca també la interacció 
entre grups socials com per exemple formar els joves perquè 
puguin transmetre els coneixements a d’altres col·lectius 
com el de la gent gran. Així mateix, mostrar les noves eines 
de comunicació com el correu electrònic.
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La majoria dels afectats per la legionel·losi 
cobra una part de les indemnitzacions

Dels 94 afectats reconeguts en el procedi-
ment judicial del brot de legionel·losi ocorre-
gut a Mataró l’any 2002, 88 ja han cobrat 
la meitat de les indemnitzacions corres-
ponents. L’Ajuntament de Mataró, eximit 
pel jutge de tota responsabilitat en el cas, 
es va comprometre a avançar les indem-
nitzacions en dues vegades, un pagament 
l’any 2007 i un altre al 2008, per tal que els 
afectats rebessin els diners de forma ràpida. 
En concret, el total dels ajuts ascendeix a 
344.606,20 euros. El jutge manté la causa 
oberta contra els propietaris de l’empresa 
Hielos del Maresme, sospitosa d’haver estat 
l’origen del brot.

L’Ajuntament expulsa un agent de policia per 
haver maltractat psicològicament el seu fill

L’agent, que compleix condemna per un 
delicte de maltractament al seu fill, ha 
perdut la seva condició de funcionari de 
l’Ajuntament que s’empara en la llei que 
regeix els membres de les policies locals, la 
Llei Orgànica 2/1986, de Forces i Cossos de 
Seguretat. Aquesta llei tipifica aquests fets 
provats com una falta molt greu i considera 
els fets vulneradors dels més mínims cànons 
d’ètica i humanitat i resulten deslligables de 

la condició d’agent de l’autoritat, especial-
ment cridat a vetllar i practicar el respecte 
pels valors humans i els drets de les per-
sones.

L’11a edició dels Premis Puig i Cadafalch 
d’Arquitectura tria els treballs finalistes
 
Les obres s’exposaran al Museu de Mataró 
des del 21 de setembre i fins al 21 d’octubre 
juntament amb els treballs finalistes de la 
2a edició de la Triennal d’Arquitectura del 
Maresme. En aquesta edició s’hi podien 
presentar obres en tres modalitats: arqui-
tectura,  intervenció en el patrimoni i inte-
riorisme.  El procés de selecció tindrà dues 
fases: el Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic seleccionarà els finalistes 
entre les millors obres, que seran publica-
des en el catàleg de l’edició dels premis. 
Finalment, serà el jurat qui escollirà els 
guanyadors. Els premis s’entregaran el 
5 d’octubre i tots els premiats rebran un 
guardó dissenyat pel mataroní Toni Manté.

Els alcaldes de l’Arc Metropolità es reuneixen 
amb el president de la Generalitat

L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, va 
formar part de la trobada dels alcaldes del 
grup de ciutats de l’Arc Metropolità amb 
el president de la Generalitat de Catalunya, 

José Montilla que va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat el passat mes de juliol. En aquesta 
primera trobada de l’entitat amb Montilla, 
els alcaldes de l’Arc Metropolità van lliurar 
al president de la Generalitat un document 
de presentació i li van reiterar la seva volun-
tat de participar en el diàleg sobre els temes 
d’abast territorial metropolità, principalment 
en matèria viària, ferroviària, d’espais natu-
rals, així com econòmics per desenvolupar el 
teixit econòmic i de producció. Per la seva 
banda, Montilla va refermar el compromís de 
la Generalitat amb la plataforma.

Una delegació de Créteil visita Mataró per 
Les Santes 

Una delegació formada per quatre represen-
tants de la ciutat agermanada amb Mataró, 
Créteil, va visitar la ciutat durant els dies 
de la celebració de Les Santes. L’objectiu 
principal era viure en directe la Festa Major 
i les seves manifestacions culturals per tal 
d’estudiar la possibilitat que aquesta festa 
esdevingui l’eix de la seva en una edició 
popera. La Festa Major de Créteil de l’any 
vinent està previst que giri al voltant de les 
festes tradicionals catalanes. En aquest sentit, 
activitats com els gegants, els castellers, les 
sardanes o les havaneres de Les Santes van 
ser seguides amb especial interès per part de 
la delegació francesa.
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Pàgines webs d’algunes de les empreses que s’ubicaran en un futur al TecnoCampusMataró, al sector del Rengle

La	ciutat	obre	les	portes	a	un	nou	
futur	empresarial
Mentre	duren	les	obres	al	Rengle	del	TecnoCampusMataró,	el	polígon	de	Vallveric	
acull	la	primera	versió	del	futur	parc	tecnològic.	Està	previst	que	s’hi	instal·lin	9	
empreses	escollides	per	concurs.	El	2009,	PUMSA	acabarà	les	obres	d’un	altre	
edifici	al	Rengle	on	s’hi	concentraran	16	empreses	d’àmbits	diversos.

La unió fa la força. L’Institut Municipal de Promo-
ció Econòmica (IMPEM), l’empresa municipal 
PUMSA i la Fundació TecnoCampusMataró impul-

sen des de fa anys iniciatives encaminades a aconseguir 
un teixit empresarial, innovador i divers, capaç de fer 
front als avatars que afecten l’economia global i que de 
vegades tenen una repercussió nefasta sobre la conjuntura 
local. Des de l’any 1995, els esforços han seguit aques-
tes direccions: suport als nous emprenedors, ajuts per a 
la reconversió del sector tèxtil, i promoció de les políti-
ques d’R+D, de les noves tecnologies i dels programes 

d’internacionalització. A aquests factors s’ha de sumar la 
política fiscal continguda, els esforços per millorar l’oferta 
d’espai empresarial de qualitat a preu raonable i les mesu-
res per atraure inversors. Un recent estudi de la patronal 
vallesana CECOT indica que Mataró és la segona ciutat 
més barata de Catalunya quant a l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE), darrera només de Terrassa. Quant a 
l’atracció de fonts de finançament, l’IMPEM experimenta 
amb la creació d’una xarxa de bussiness angels mataro-
nins, una idea importada d’Estats Units i que allà va fer 
possible el finançament d’Apple o Google.
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Més	empreses	i	més	innovadores

Tot plegat dóna resultats a mig i llarg termini i els primers 
símptomes han començat a apreciar-se a finals de 2006, 
moment en el qual es registra un increment del nombre 
d’empreses del 2,3 % respecte al quadrimestre anterior. En 
aquests moments hi ha 4.329 empreses a Mataró i per segon 
any consecutiu la xifra creix en el context del sistema pro-
ductiu local. De fet, en números absoluts hi ha 96 empreses 
més que fa dos anys. Evidentment, la creació i arribada de 

noves empreses ha estat més sigilosa que la retirada o tan-
cament d’algunes de les indústries tradicionals en els últims 
temps. En l’últim estudi de conjuntura econòmica es deta-
llava que el 75% de les empreses actuals tenen menys de 5 
treballadors i que només un 1% té entre 50 i 100 treballadors 
en plantilla. Entre aquests dos extrems, la mitjana d’assalariats 
per empresa és de 7,8, fet que dibuixa clarament que la força 
empresarial de Mataró és a les pime. Una altra dada relle-
vant del mateix estudi és el número de patents promogudes 
per aquestes empreses, que s’han multiplicat per quatre i que 
indiquen una bona tendència en creativitat i innovació. Un 
exemple d’aquest fet és que la Diputació ha escollit “Artés 
Tecnologia Energètica” com la millor iniciativa empresa-
rial 2007. Aquesta empresa mataronina utilitza la tecnologia 
aeronàutica per fabricar microturbines per produir energia, 
molt útils per aplicar-se en situacions de crisi o catàstrofes.

Dos	clústers

Les petites empreses han estat tradicionalment poc exi-
gents quant a requeriments d’espai, per la qual cosa aquests 
negocis s’instal·len als baixos d’edificis o pisos. Però està 
demostrat que agrupar-se en zones o compartir edificis 
d’oficines ofereix avantatges per economia d’escala per les 
possibilitats de compartir serveis complementaris i oferir a 
tercers “sets” de serveis. El sector del Rengle està destinat 
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A Vallveric hi ha espai per a 15 empreses
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a ser una d’aquestes zones, que es beneficiarà alhora de la 
transferència de coneixement per part de les universitats un 
cop s’hagi traslladat el campus universitari al TecnoCam-
pusMataró (TCM).

Mentre duren les obres de construcció del TCM a la primera 
de les quatre illes del Rengle, la més propera a la rotonda de 
Laia l’Arquera, s’ha impulsat la creació d’un primer clúster 
empresarial a una de les noves naus que PUMSA té al polígon 
de Vallveric, la versió 1.0 del TecnoCampusMataró. Durant 
tot l’estiu s’han fet obres de condicionament dels interiors 
perquè el 30 de setembre s’hi puguin instal·lar els negocis, 
alguns dels quals es traslladen des d’altres llocs de la ciutat 
i d’altres vénen de fora, atrets per les facilitats que se’ls ha 
ofert. Es tracta de: Everis Spain SL, Know-How Techono-
logies (Bitlonia.com), Indigo (Integraciones Digitales Gold 
SL), Sedna Engineering SL, Sinera Networks SL, Melcart 
Projects SL, Plan 3 SL, Zen programari lliure i Xarxes SL 
i, Working Maresme SA. Les fundacions Tic i Salut i Tec-
noCampusMataró també s’hi traslladen. Les oficines són 
de lloguer i s’han adjudicat per quatre anys en un concurs 
públic que basava els criteris de selecció en la innovació 
(30%), l’impacte de l’activitat sobre el territori (25%), 
el desenvolupament d’R+D+I (20%), la col·laboració en 

l’àmbit institucional, universitari i empresarial (15%), i 
altres aspectes com la Responsabilitat Social de les Orga-
nitzacions (RSO) o el fet de procedir de la incubadora  
de l’IMPEM (10%). Aquesta versió 1.0 del Tecno-
CampusMataró està reconeguda per l’Associació de 
Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) com 
a parc tecnològic.

En el sector del Rengle s’hi concentrarà també un altre clús-
ter empresarial, que no és exclusivament tecnològic, i que 
ocuparà un nou edifici de negocis que a hores d’ara cons-
trueix PUMSA a l’illa delimitada pels carrers de Caldes 
d’Estrac i de la Tordera. Tindrà espai per a 16 empreses, 
estarà acabat l’estiu del 2009 i representa una inversió de 
19,6 milions d’euros. Ja se saben quines són la major part 
de les empreses que hi aniran, donat que aquestes també 
han estat escollides per concurs. Es tracta de Consultors 
d’Emas, SL, Antonio Leiva de la Torre, Master Disseny 
SCP, Aplicacions Industrials i de Disseny Avançades SL, 
AE Fiscal Maresme SL, Güell Consulting Technologies 
SL, RM Ràdio, SA, Star Tèxtil SA (Bóboli), MD Solucio-
nes de Identificación, Grup Cecassa Assessors SL i Sedna 
Engineering SL. La majoria d’aquestes empreses s’hi tras-
lladaran des d’altres llocs de la ciutat. 

Imatge virtual del sector del Rengle on s’ubicaran el TecnoCampusMataró i la resta d’empreses del parc tecnològic
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Les	queixes	veïnals	marquen	el	ritme	
del	primer	Ple	ordinari	del	mandat

El primer Ple ordinari del mandat va estar marcat per 
la participació de diversos col·lectius ciutadans que 
van fer sentir les seves queixes i reivindicacions. La 

més sonada, la dels avis dels casal del Parc Central i dels 
veïns que viuen en aquest entorn, que van deixar clara la irri-
tació que els provoquen el soroll i les molèsties derivades dels 
concerts del festival Cruïlla de Cultures que es fan en aquest 
espai. CiU, PP i la CUP es van alinear al costat dels afec-
tats i van interpel·lar el Govern municipal sobre les mesures 
que pensa adoptar perquè situacions com la del concert de 
Macaco i Muchachito Bombo Infierno, que va acabar a altes 
hores de la matinada, no es repeteixin. L’oposició va reclamar 
la construcció d’un espai polivalent que doni cabuda a actes 
com aquest, opció que també van defensar els representants 
dels afectats, Concepció Cristòbal, en nom dels veïns del 
Centre, i Pep Llauder, president del casal d’avis. “Estem can-

sats de sentir sempre la mateixa cançoneta”, va dir Cristòbal, 
que va criticar la hipocresia de l’Ajuntament “que multa els 
nens que fan soroll amb les motos i després autoritza con-
certs que fan molt més soroll”. Llauder va acusar el Govern 
de “prepotència” i va denunciar la desinformació per part 
del Patronat Municipal de Cultura, abans d’exigir un control 
dels horaris de les proves de so i dels decibels. El regidor de 
Cultura, Sergi Penedès, va admetre errors de planificació i 
d’interlocució amb els veïns, i es va comprometre a buscar 
solucions alternatives com ara altres escenaris –aquest any ja 
s’ha posat a prova el camp de futbol de Cerdanyola- o plan-
tejar-se la construcció d’un espai polivalent, tot i que no va 
apuntar cap ubicació. 

Un altre col·lectiu que va mostrar el seu malestar va ser 
l’Associació de Veïns de La Llàntia, molesta perquè el 
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Govern havia decidit aprovar el projecte del poliesportiu del 
carrer d’Euskadi sense tenir en compte les al·legacions que 
van presentar demanant més aparcament a la zona. Els veïns 
demanaven el doble de places al pàrquing subterrani, un 
aparcament en bateria als entorns del poliesportiu i zones de 
càrrega i descàrrega. El president de l’entitat, Quico Verjano, 
que va parlar gràcies a la iniciativa de CiU, va dir que els 
veïns s’havien “sentit ignorats” per no haver rebut cap res-
posta. A més, va lamentar que el problema hagués passat per 
tres regidors - l’anterior titular d’Obres, Montserrat López, 
el nou regidor de Participació Ciutadana, Carlos Fernández, 
i l’actual responsable d’Obres i Mobilitat, Francesc Melero- 
abans de ser resolt. Melero va confirmar que el projecte final 
inclourà una previsió de places als entorns del poliesportiu, 
tot i que es descarta fer una segona planta en el pàrquing sub-
terrani perquè la morfologia del terreny no ho permet. El cap 
de CiU, Joan Mora, va lamentar el “mareig” que havien patit 
els veïns en tot aquest procés, i Melero li va recordar que 
entremig hi havia hagut un procés electoral. El portaveu del 
PP, Pau Mojedano, va criticar que el conflicte s’hagi resolt 
“a través de converses de les que no s’assabenta ningú”. El 
regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria, va reclamar que es 
potenciï el transport públic.  

En el llarguíssim Ple de juliol –va durar més de cinc hores 
i mitja- hi va haver temps perquè fins a set col·lectius dife-
rents expressessin les seves reivindicacions en veu alta. Així, 
l’associació ecologista Oikos Ambiental i l’Alternativa Veci-
nal de Mataró van tornar a mostrar la seva posició contrària 
a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil a la ciutat. La 
responsable de llicències d’activitats, Alícia Romero, els 
va acusar d’alarmisme i va explicar que és difícil limitar 
la instal·lació d’antenes mentre les operadores compleixin 
la normativa. Per altra banda, el pagès Pep Riera va donar 
arguments per convèncer de la necessitat de declarar Mataró 
ciutat lliure de transgènics, tal i com proposava la CUP. El 
tripartit va replicar amb una declaració alternativa, però 
finalment, i a petició de CiU i el PP, les dues propostes es van 
deixar sobre la taula per tal de treballar en una nova proposta 
consensuada. Per últim, Jordi Clopés, de l’associació de Jocs 
de Rol, va parlar en nom dels usuaris de la xarxa ciutadana 
sense fils per demanar que l’Ajuntament tingui en compte la 
tasca que aquest col·lectiu ja du a terme per impulsar el wi-fi 
a la ciutat. Ho va fer en resposta a una proposta del PP que 
es va aprovar per unanimitat després d’haver estat esmenada 
pel Govern municipal. 

Judith	Vives
Periodista del “Capgròs”

Acords de la sessió plenària del 
19 de juliol

Mataró recorda els 75 anys de la Fam 
Artificial a Ucraïna
El Ple va acordar per unanimitat, i a proposta de CiU, adhe-
rir-se a la declaració institucional amb motiu del 75è aniver-
sari de la Fam Artificial a Ucraïna que ha fet el Parlament 
de Catalunya. Amb l’adhesió a aquesta declaració, Mataró 
mostra el seu rebuig al genocidi perpetrat en aquest país 
durant el govern d’Stalin entre el 1932 i el 1933, al mateix 
temps que es fa una crida per continuar treballant per la pau 
i la convivència entre els pobles. El grup municipal de la 
CUP va suggerir de fer una esmena al text de la declaració 
que no va comptar amb el suport de la resta de formacions.  

El Ple aprova les clàusules per contractar 
les obres de dues noves escoles
Tots els grups municipals van ratificar el decret d’alcaldia 
pel qual s’aprova el plec de clàusules administratives 
i tècniques que regiran la contractació de les obres de 
construcció de dos nous centres educatius a la ciutat. En 
concret, es tracta de la construcció de l’edifici definitiu 
del CEIP Maria Mercè Marçal i de l’escola bressol que 
s’ubicarà al carrer Josep Maria de Sagarra. 

S’aprova la modificació del Pla General en 
l’àmbit de l’Eix Herrera 
El Ple va aprovar amb l’abstenció del PP i el vot en contra de 
la CUP, la modificació del Pla General d’Ordenació Munici-
pal en l’àmbit de l’Eix Herrera. Aquesta actuació permetrà 
desenvolupar un sector d’aspecte industrial que es convertirà 
en un nou àmbit residencial i terciari, amb 313 nous habitat-
ges i equipaments com el CEIP Joan Corominas, la segona 
biblioteca pública o la seu dels castellers. El PP i la CUP van 
aprofitar el debat per reclamar la revisió del Pla General.

Mataró dedicarà un espai públic a les 
víctimes del terrorisme
La CUP va ser l’única formació contrària a la proposta 
de dedicar un espai públic de la ciutat a les víctimes del 
terrorisme. El PP, que demanava que es dediqués un 
carrer al regidor Miguel Ángel Blanco, mort ara fa deu 
anys a mans d’ETA, va accedir a modificar la proposta 
original per reclamar un carrer per les víctimes del terro-
risme sempre que hi consti que s’ha fet amb motiu del 
desè aniversari de l’assassinat de Blanco. 
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Mataró	rep	6,91	milions	d’euros	per	
a	Rocafonda	i	El	Palau-Escorxador
En	4	anys,	l’ajut	de	la	Llei	de	barris	permetrà	accions	urbanístiques	com	la	
construcció	d’una	biblioteca	a	l’Escorxador	i	la	urbanització	d’un	nou	parc,	a	
més	de	programes	de	desenvolupament	social	i	econòmic.
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carrer  d’Enric Granados carrer de Prat  de la Riba

carrer   de   Pablo  Ruiz  Picasso

 1. Urbanització del nou Parc urbà Rocafonda

 2. Rehabilitació de la plaça de Joan XXIII

 3.  Millora dels espais públics entre blocs del grup 

  Les Santes i Federico Mayo

 4.  Rehabilitació de l’avinguda del Perú

 5.  Construcció plaça cívica Fòrum al Parc de Rocafonda

 6.  Millora en la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes

 7.  Rehabilitació de talussos Riera de Sant Simó

 8.  Projecte de construcció de la nova plaça del Parc del Palau

 9.  Equipament social a l’Escorxador

 10.  Biblioteca a l’Escorxador

 11. Projecte d’ampliació del centre cívic per a activitats socioculturals

 12. Construcció d’una passarel·la a la Riera de Sant Simó

 13. Rehabilitació del carrer de Gibraltar i de Josep Faneca

el passat 16 de juny

LLEI	DE	BARRIS	2007-2011

avinguda   d’ Amèrica
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E l model de ciutat que es pretén des de l’Ajuntament 
és el d’una ciutat sostenible que ofereixi als seus 
habitants qualitat de vida. La voluntat és que tots 

els barris de la ciutat disposin d’equipaments, serveis i 
infraestructures suficients per als seus habitants. Per tal 
d’aconseguir-ho cal invertir i treballar perquè així sigui. 

Unes de les zones de la ciutat que requereixen una reha-
bilitació integral i millorar les condicions dels seus resi-
dents són els barris de Rocafonda i El Palau-Escorxador. 

Mapa que mostra els llocs on es faran les accions urbanístiques projectades

En aquest sentit, l’Ajuntament va presentar el projecte de 
millora urbana integral d’aquestes dues àrees a la quarta 
convocatòria de la Llei de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial, que atorga el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya.

El projecte pretén que Rocafonda i El Palau-Escorxador es 
converteixin en un àmbit de desenvolupament social, cultural i 
econòmic, un model de convivència i de cohesió social.

13
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La	Llei	de	barris

A finals de juny, la Generalitat va resoldre que Mataró 
és un dels 23 municipis catalans beneficiats per la Llei 
de barris i ha atorgat 6,91 milions d’euros per cofinançar 
el projecte que comprèn la construcció d’espais públics i 
d’equipaments, la reurbanització de carrers i oferir ajuts 
per a la rehabilitació d’edificis, entre d’altres, a més de 
potenciar la cohesió social.

En total s’han dissenyat 22 actuacions diferents que suposa-
ran una inversió de 13.820.000 euros i que es desenvoluparan 
entre el 2007 i el 2011. El pressupost el pagarà la Generalitat 
de Catalunya en un 50% i la resta el finançarà l’Ajuntament. 
Tot i això, s’està treballant per aconseguir altres fonts de 
finançament. El Ple del mes de juliol va acceptar la subven-
ció del Govern autonòmic.

Les actuacions dissenyades han comptat amb la participació 
dels veïns i han estat debatudes i consensuades en el Consell 
Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau al llarg de 
diferents reunions.

Aquests espais són la segona zona de la ciutat que es benefi-
ciaran dels ajuts de la Llei de barris. La segona convocatòria 
(2005-2009) va afavorir a Cerdanyola.

Camp de futbol de Rocafonda Exterior de l’Escorxador, edifici Modernista

Servei de mediació comunitària La majoria d’habitatges d’aquesta zona no tenen ascensor

Una	zona	densa	i	amb	pocs	equipaments

El barri de Rocafonda es va començar a construir a finals dels 
60 i principis dels 70 i té una tipologia de blocs d’habitatges, 
entre 4 i 7 plantes, sense ascensor ni espai per a la seva 
instal·lació que configuren una àrea densa, amb pocs equipa-
ments i amb problemes de planificació urbanística i qualitat 
constructiva dels edificis.

El del Palau-Escorxador té una tipologia similar al de Roca-
fonda, amb immobles més antics amb greus deficiències 
estructurals i dels elements comuns com les façanes.

A més de la gran densitat d’edificis, els pocs espais verds, 
un parc d’habitatges força degradat, la insuficiència 
d’equipaments i d’aparcaments, els dos barris han hagut 
d’assimilar una allau d’immigrants de cultures diverses en un 
context amb moltes mancances.

Del 2000 al 2006 els immigrants han passat d’un 10,25% a 
un 28,04% del total de residents, fet que ha superat la normal 
assimilació i integració de cultures diverses i diferents.

Segons l’estudi de població a 1 de gener de 2007, Roca-
fonda té una població de 10.998 habitants i El Palau-
Escorxador de 6.779.
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Ronda de Miguel de Cervantes

Agents cívics a Rocafonda Vista de la Riera de Sant Simó

13.820.000	milions	d’euros	del	projecte	de	millora	urbana	integral	en	5	anys
Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
. Urbanització del nou parc urbà Rocafonda 2.100.000 euros
. Rehabilitació de la plaça de Joan XXIII 200.000 euros
. Millora dels espais públics situats entre els blocs del grup Les Santes i Federico Mayo 300.000 euros
. Rehabilitació de l’avinguda del Perú 400.000 euros
. Construcció de la plaça cívica Fòrum al Parc Rocafonda  1.000.000 euros
. Millora en la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes 1.000.000 euros
. Rehabilitació dels talussos de la Riera de Sant Simó 800.000 euros
. Projecte de construcció de la nova plaça del Parc del Palau 300.000 euros

Rehabilitació i equipament d’elements col·lectius dels edificis
. Ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns dels edificis (façanes, ascensors, estructura interior...) 1.300.000 euros
Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
. Construcció d’una biblioteca a l’edifici Modernista de l’Escorxador 3.000.000 euros
. Construcció d’un equipament social a l’Escorxador 500.000 euros
. Projecte d’ampliació del centre cívic per a activitats socioculturals 400.000 euros
Incorporació de les tecnologies de la informació en edificis
. Instal·lació de xarxa i equipament d’un espai de noves tecnologies a la biblioteca 300.000 euros
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
. Construcció d’una passarel·la a la Riera de Sant Simó 500.000 euros
. Rehabilitació dels carrers de Gibraltar i de Josep Faneca 200.000 euros
Millora social i econòmica de la zona
. Socialització i participació en el temps de lleure dels joves entre els 12 i 18 anys 300.000 euros
. “Espai infants i família” 120.000 euros
. Promoció del civisme 330.000 euros
. Acollida de nouvinguts 250.000 euros
. Formació i orientació integral a la dona per fomentar la seva participació i autonomia 250.000 euros
. Enfortiment del teixit associatiu 140.000 euros
. Programes per promoure la participació i la comunicació  130.000 euros
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“El	nostre	parc	de	bombers	és	un	
dels	més	ben	dotats	de	Catalunya”
Manuel	Catà	és	el	cap	del	Parc	de	Bombers	de	Mataró,	que	des	de	juliol	
compta	amb	noves	instal·lacions	al	Pla	d’en	Boet.	En	aquesta	època	de	l’any	
es	treballa	bàsicament	en	la	prevenció,	extinció	i	vigilància	d’incendis	forestals.

MANUEL CATÀ, 
nascut	a	Mataró	el	1961,	 va	començar	 a	estudiar	
enginyeria	 industrial	però	des	que	el	1980	va	 ini-
ciar-se	com	a	bomber	auxiliar	 forestal	en	 les	cam-
panyes	d’estiu	es	va	decantar	per	aquesta	feina.	

Del	1983	al	1986	va	ser	bomber	voluntari	de	la	Gene-
ralitat	de	Catalunya	al	Parc	de	Mataró	i	el	1986	es	va	
convertir	en	professional	d’aquest	parc,	va	exercir	un	
any	com	a	bomber	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	el	
1991	va	tornar	a	Mataró.	Del	1994	al	1997	ha	estat	
instructor	a	l’Escola	de	Bombers	de	Bellaterra,	tasca	
que	manté	avui	dia	com	a	 instructor	extern.	L’1	de	
febrer	de	1997	va	ser	nomenat	cap	del	Parc	de	Bom-
bers	de	Mataró,	càrrec	que	exerceix	des	d’aleshores.	
El	2000	va	ser	ascendit	a	sergent.

Mataró	 està	 preparada	 per	 fer	 front	 a	 una	
temporada	amb	un	alt	risc	d’incendis?
“Mai s’està prou preparat, sempre és millorable, però 
sí hem de dir que s’està fent molt bona feina, tant en la 
prevenció com en la vigilància, donant un resultat global 
força eficient des de la detecció, localització, enviament 
de recursos operatius, amb un control ràpid i la posterior 
extinció i guàrdia”.

Amb	quins	recursos	i	efectius	compta	la	ciutat?
“A Mataró tenim un parc dels més ben dotats tant pel que fa 
al personal com als vehicles i materials. En aquesta època 
de l’any és quan més bombers som, 90, i tenim 9 vehicles 
de diferents models. També rebem el suport dels parcs més 
pròxims i des de fa quatre anys disposem d’un helicòpter 
bombarder amb base al parc natural del Corredor”.

Quin	 paper	 hi	 juga	 la	 població	 per	 evitar	 i	
prevenir	els	incendis?
“La població té un paper importantíssim, ja que el factor humà 
és al darrera de la majoria d’incendis que es produeixen, ja 
siguin per accident, distracció, imprudència, negligència o 
amb intencionalitat. Si no baixem la guàrdia, ni assumim cap 
risc innecessari mantenint una conducta prudent i seguim 
totes les recomanacions i consells, de ben segur disminuirien 
en gran mesura els incendis”. 

Què	suposa	per	a	Mataró	i	 la	comarca	el	nou	
parc	de	bombers?
“L’inici d’un nou període. És un canvi qualitatiu molt espe-
rat i cal saber aprofitar-ho. És una font d’il·lusió i ha de ser 
un impuls dinamitzador de tot el conjunt. Fonamentalment, 
han millorat les condicions d’habitabilitat (vestidors, sala de 
descans, menjador, cuina...) i els espais de treball (cotxera 
dels vehicles, pati exterior, sala de control, aula de formació, 
oficines, gimnàs...). Operativament, han millorat els accessos 
a les vies de comunicació principals de la ciutat i comarca”.
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CONVIU	MATARÓ

Des	de	2006	fins	a	juliol	de	2007	
s’hi	han	acollit	70	persones:	
43	majors	d’edat	i	27	menors.

El gener de 2005, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
l’Ordenança de Civisme. Aquesta normativa descriu 
els drets i deures dels ciutadans per tal de garantir la 

convivència, regula les conductes antisocials que no queden 
recollides actualment en la legislació general, estableix les 
accions reparadores i les accions sancionadores previstes.

Les sancions econòmiques arriben a un màxim de 1.500 
euros i estan classificades en lleus, greus i molt greus. Però 
si la infracció és lleu i no s’és reincident també ofereix la 
possibilitat de commutar la sanció econòmica amb la rea-
lització de treballs de reparació o de prestacions socials en 
pro de la comunitat, quan els autors siguin majors d’edat, i 
la participació en activitats formatives i de reeducació dels 
valors cívics quan els implicats siguin menors.

El 2006 van optar per aquesta mesura alternativa 37 perso-
nes, de les quals 27 eren majors d’edat i 10 menors. Els d’edat 
laboral poden commutar la infracció en entitats i òrgans 
públics de la ciutat. En aquest cas es van fer prestacions de 
20 h a la Creu Roja, assistint al transport de persones; al 
Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola, ajudant 
al menjador i al Servei de Via Pública, amb la neteja de 
senyals malmesos o de façanes brutes. I els menors van fer 
un curs de formació de 4 dies (8 hores en total) impartit per 
educadors del Servei de mediació ciutadana. El curs consis-
teix en formar als joves, a través del debat i la participació, 
en els valors cívics i la convivència entre les persones.

De les 37 persones que van començar la prestació substitutòria, 
8 no la van acabar, no es van presentar o van desistir i van 
pagar la sanció econòmica. Fins a juliol de 2007, 33 persones 
han optat per aquesta mesura substitutòria. Les infraccions més 
usuals han estat: fer un ús indegut del mobiliari urbà, manca de 
respecte a l’autoritat i dibuixar grafits (recollits als articles 7, 13 
i 15 de l’Ordenança de Civisme).

Formació	o	treballs	pro	comunitat	
per	substituir	infraccions	lleus

mésmataró

 

	 	 	
1. Netejar les faroles de la ciutat és un dels treballs que poden fer   
 els infractors majors d’edat.

2. Un dels espais on es poden fer els treballs de reparació en pro de la   
 comunitat és el Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola.
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CULTURAmésmataró

L’Onze	de	Setembre	es	commemora	
amb	els	actes	tradicionals
El	programa	inclou	l’acte	acadèmic	institucional,	la	ballada	de	sardanes	a	
la	plaça	de	Santa	Anna,	la	cursa	pels	carrers	de	la	ciutat	i	l’ofrena	floral	al	
monòlit	de	Rafael	Casanova.
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L’Onze de Setembre el consistori i diferents entitats de la ciutat fan l’ofrena floral al monòlit de Rafael Casanova 

La programació per commemorar l’Onze de Setembre, 
la Diada Nacional de Catalunya, s’inicia el dimecres 
5 de setembre amb l’acte institucional on s’oferirà la 

conferència “Significat històric de l’11 de Setembre” que 
anirà a càrrec de Josep Fontana, historiador i professor 
emèrit de la Universitat Pompeu Fabra (Saló de Sessions 
de l’Ajuntament a les 20 h). L’acte està organitzat amb la 
col·laboració d’ Òmnium Cultural de Mataró.

El dissabte 8 de setembre tindrà lloc la tradicional ballada de 
sardanes, a la plaça de Santa Anna a les 19 h, que protagonitzarà 
la Cobla Ciutat de Mataró amb la col·laboració de l’Agrupació 
Sardanista Santa Anna. 

I per segon any, en el programa s’ha inclòs la Cursa Interes-
port Ronda 43. La cursa, que es farà el dimarts 11 de setem-
bre, sortirà a les 9 h del passeig Marítim (davant del Centre 
Natació Mataró) i recorrerà uns 10 km pels carrers de la ciutat. 
La XIII Cursa Interesport Ronda 43 està organitzada per la 
botiga Interesport Ronda 43 i el Centre Atlètic Laietània amb 
la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports.

Aquest mateix dia finalitzarà amb la tradicional ofrena floral al 
monòlit de Rafael Casanova (avinguda de Josep Puig i Cada-
falch). L’Esbart Dansaire de Sant Martí i la Cobla Ciutat de 
Mataró amenitzaran l’acte. Els assistents podran gaudir també 
del pastisset elaborat per commemorar la Diada.
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E X P O S I C I O N S

Museu	de	Mataró
El	Carreró,	17.

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.

Premis	Puig	i	Cadafalch	2007
Inauguració	el	divendres	21,	a	les	20	h
Del	21	de	setembre	al	21	d’octubre
Exposició de les obres finalistes de l’onzena edició dels 
Premis Puig i Cadafalch d’arquitectura, interiorisme i patri-
moni, i de la segona Triennal d’Arquitectura del Maresme.

Biblioteca	Pública	Pompeu	Fabra
Les	Santes	amb	lletra	i	música
Fins	al	14	de	setembre
Exposició de les il·lustracions de l’Ona Cruzate del llibre 
que ha publicat recentment l’Associació Cultural i 15!, amb 
la finalitat de donar a conèixer la festa i els seus elements.

Sales	d’exposicions	de	Can	Palauet
Utopies	quotidianes	
Fins	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, 
Álex Francés, Abi Lazkoz, Pedro Mora, Pedro Ortuño, Javier 
Pérez i Eulàlia Valldosera.

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
Jordi	Arenas.	Amics
Fins	al	23	de	setembre
Conjunt de retrats dels amics més propers de Jordi Arenas 
fets en diverses tècniques.

Sala	1
Rostres	de	Ponent
Fins	al	23	de	setembre
Mostra de diferents retrats provinents del Museu d’Art Jaume 
Morera de Lleida.

Sala	2
Sandro	Soriano
Fins	al	23	de	setembre
Exposició de l’artista Sandro Soriano (1972) 
entorn del tema del retrat.

Pati	de	Ca	l’Arenas
Presentació	dels	catàlegs	de	la	temporada
Divendres	14,	a	les	20	h
Acte de presentació dels catàlegs corresponents a la primera 
temporada del centre, entorn del tema Senyors i senyo-
res, mirades conta el temps. El retrat a les col·leccions del 
Museu de Mataró. S’hi recullen les exposicions del Menjador 
i la Sala 1 per una banda, i les de la Sala 2, Galeria i Finestra 
per l’altra.

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

Fins	al	23	de	setembre	
Resultat dels tallers entorn del retrat del servei 
pedagògic de la temporada 2006-2007.

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

Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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Baron,	en	xarxa

ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

Joan Antoni Baron, l’Alcalde de la ciutat de la innova-
ció i del TecnoCampus, va ser dels primers en obrir 
la seva pàgina web personal a Internet (bloc) en la 

que repassa la seva activitat diària, penja algunes de les 
seves intervencions i comenta amb tots aquells qui vulguin 
escriure’l tot allò que li escriuen. S’hi pot accedir anant 
a http://joanantonibaron.blogspot.com i ben aviat des del 
domini www.baron.cat, que ha estat els darrers mesos on 
s’ha allotjat la seva pàgina de candidat a l’Alcaldia. Des del 
gener del 2006, aquest web ha tingut unes 45.000 visites i 
Baron respon personalment a tothom qui hi escriu. Des de 
la seva pàgina, també hi trobareu altres regidors i regidores 
socialistes que han pres aquest canal de comunicació com 
una plataforma més per recollir les opinions dels ciutadans 
i dialogar-hi, entre d’altres coses. Des del Grup Socialista, 
us podem atendre al correu electrònic psc@ajmataro.cat 
i al web http://mataro.socialistes.cat, la plana política de 
Mataró amb més visites i subscriptors.
 
Des de la seva elecció, l’Alcalde Baron ha tingut força 
interès en escoltar els ciutadans i en dialogar-hi, en rendir 
comptes un un, si cal, procurar de posar-se a la pell dels 
altres per poder trobar la solució, si existeix, més ade-
quada. Diria que la política local és on més relació es pot 
extreure entre els administradors i els administrats: vivim 
en els mateixos carrers, patim probablement els mateixos 
problemes i segur que tenim il·lusions semblants. Així, 
també a Internet, l’Alcalde ha volgut potenciar la relació 
amb els ciutadans responent des de l’adreça electrònica 
alcalde@ajmataro.cat i oferint el màxim de serveis i tràmits 
al web www.mataro.cat. Tot això complementa els serveis 
d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, que comprèn, a més 
de la telemàtica, l’atenció presencial als centres cívics i a la 
planta baixa de l’Ajuntament així com la telefònica de 24 
hores: el 010 per atenció en general (l’únic de pagament), 
el 092 per urgències policials o, més recentment, el telèfon 
del civisme al 900 859 009.
 
Una ciutat, doncs, on tots som més responsables del nostre 
entorn, precisa també d’uns serveis pròxims i eficients. 
I d’uns responsables polítics propers a la gent, capaços 
d’escoltar i respondre. En això estem.

Ramon	Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista

El bloc de Baron, http://joanantonibaron.blogspot.com

L’alcalde Baron escrivint el seu bloc des del seu lloc de vacances
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El projecte d’intervenció integral a Rocafonda-El 
Palau-Escorxador, presentat per Mataró, ha estat 
beneficiat en la quarta convocatòria de la Llei de 

barris que atorga la Generalitat de Catalunya, amb un ajut de 
6,91 milions d’euros.

Ara, l’Ajuntament haurà d’aportar una altra quantitat igual 
perquè  en el període 2007 - 2011 es puguin realitzar un total 
de vint-i-dues actuacions diferents per a la millora de la zona 
i accions relacionades amb temes socials i de cohesió de la 
seva població, que s’han dissenyat des de la ciutat i que figu-
raven al projecte presentat.

La iniciativa de la Generalitat té per objectiu promoure la 
rehabilitació global dels barris per evitar-ne la degradació i 
millorar les condicions de les persones residents en aques-
tes àrees i afavorir la cohesió social. Abans de Rocafonda-
El Palau-Escorxador, Cerdanyola va rebre, el 2004, 3,77 
milions d’euros en la revisió del projecte presentat a la pri-
mera convocatòria. Alguns dels projectes, com la reurbani-
tzació de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, comencen a 
ser realitat.

Des de Convergència i Unió celebrem la vinguda dels ajuts 
de la Generalitat que, a més, forcen una inversió municipal 
del mateix import en zones de la ciutat que necessiten un 
tractament integral per garantir l’obtenció d’objectius espe-
cífics com: frenar el procés de degradació de la zona, millo-
rar l’estructura urbana, augmentar la sostenibilitat i la seva 
coherència interna, transformar sectors obsolets i amb dis-

funcions urbanes i augmentar els nivells d’espai públic amb 
millores en la seva accessibilitat i funcionalitat. Per si això 
fos poc, els projectes inclouen un seguit d’actuacions com-
plementàries, no incloses en el pressupost.

En els anys en què Convergència i Unió ostentava el govern 
de la Generalitat, va optar per potenciar la tasca que rea-
litzava ADIGSA, empresa pública que ha construït un 
elevat nombre d’habitatge social arreu del país. A Mataró, 
ADIGSA va acabar la construcció d’habitatges al Pla d’en 
Boet, iniciada en el període anterior al 1980 pel “Ministerio 
de la Vivienda” i ha treballat intensament per resoldre els 
problemes que els primers habitatges arrossegaven.

Però no n’hi ha prou amb l’aplicació de polítiques que apor-
tin recursos a les zones més necessitades d’inversions. En 
la societat actual és igualment important la participació del 
ciutadà en la fixació de prioritats i en la decisió dels usos 
dels nous equipaments. Aquesta és encara una assignatura 
pendent a la nostra ciutat. Al Consell del Pla Integral de 
Cerdanyola no se sent altra cosa que les queixes perquè els 
projectes vénen sense cap possibilitat d’intervenció per part 
del mateix. La comissió Ajuntament-Generalitat, amb parti-
cipació ciutadana, que havia de fer el seguiment del compli-
ment del projecte que va rebre fa anys el suport de la Llei de 
barris, encara no s’ha reunit, i fa anys que es van nomenar 
els seus membres.

L’Associació de Veïns de Rocafonda no és la primera vegada 
que es queixa de no ser tinguda en compte i la de Cerdanyola 
s’ha enfrontat amb el Govern Municipal en el si del Consell 
del Pla Integral d’aquell barri i ho ha manifestat pública-
ment. Qui té la responsabilitat del govern ha d’entendre que 
no ho pot fer d’esquenes als ciutadans, sinó que ho ha de fer 
al seu costat.

Joaquim	Fernàndez	i	Oller
Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió

Aprofitem	els	nous	ajuts

mésmataró
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Un	nou	acord	de	govern	

A Mataró governen els socialistes, sols, amb ICV o 
també amb ERC, des de 1979, fa ja vint-i-vuit anys. 
Tot un “règim”. I seguiran quatre anys més segons 

els resultats del 27M.
Ningú discuteix, òbviament, la legitimitat d’això. Al final, 
són els mataronins els qui decideixen qui ha de governar la 
ciutat. Però no treu tampoc la legitimitat dels qui, en l’anàlisi 
de la situació, discrepem de les bonances i del cofoisme que 
ens venen els governants actuals quan ens parlen de Mataró.
Avui ens trobem amb una ciutat burocratitzada, un govern 
tancat en si mateix, amb poca credibilitat ciutadana (recor-
dem l’abstenció) i amb clars símptomes de prepotència. Una 
ciutat que ha patit a més una important davallada industrial, 
amb el risc que això suposa a nivell econòmic i social si no 
sabem trobar alternatives per a la creació de riquesa i llocs de 
treball. Tenim també una societat civil adormida, producte 
entre altres coses de molts anys d’administració municipal 
intervencionista, així com de la manca d’un projecte de ciutat 
engrescador i consensuat amb la majoria de ciutadans. El 
govern està tancat en si mateix, amb un ferri control sobre 
l’organització municipal i tot el que passa a la ciutat, que ine-
vitablement ha comportat un distanciament entre el poder 
municipal i la societat mataronina. 
Avui dia les ciutats ja no planifiquen la seva estratègia úni-
cament en funció d’unes carències infraestructurals, sinó 
que van més enllà. Les relacions socials entre els ciutadans 
són cada cop més complexes i, per tant, la forma de gover-
nar les ciutats també van assumint aquesta complexitat, i és 
lògic que s’assentin en uns valors cívics compartits i assu-
mits per la majoria de la població.
En aquest moment, a més, a Mataró tenim tres fenòmens 

que poden suposar una amenaça en el futur si no els 
sabem gestionar: la immigració, l’augment de la pobla-
ció de gent gran i la paràlisi econòmica. 
És indispensable que el nou govern aporti solucions en 
aquests àmbits si volem mantenir la qualitat de vida dels 
mataronins.
S’ha de reconstruir Mataró i regenerar-la de dalt a baix, i 
si no ens renovem acabarem patint una despersonalització 
com la que tenen algunes poblacions de l’entorn barceloní. 
I hem de retornar la confiança als ciutadans, retornar-los 
il·lusió en un projecte de Mataró important, del qual se 
sentin responsables i partícips directes.
Quina ciutat volem i com podem preparar-la pel futur. 
Aquest és l’autèntic debat que hem de plantejar i resoldre’l  
el més abans possible. I fer-ho comptant amb totes les forces 
polítiques representades a l’Ajuntament així com amb els 
representants de la societat civil. Per això, des del Partit 
Popular de Mataró hem demanat a l’Alcalde que tingui 
la valentia de fer un segon Acord de Govern amb els 
partits de l’oposició per incorporar aquelles propostes 
de ciutat que puguin millorar l’acció de govern. 
Ara està en la mà de l’Alcalde tenir la visió i la grandesa 
de recollir aquesta proposta i aplicar una nova forma de 
governar necessària en aquest moment a la ciutat. Una 
nova forma de fer política que suposi un canvi cultural, 
polític i municipal.
El futur de la ciutat té molt a veure amb aspectes com la 
revisió del Pla General d’Urbanisme que defineixi un nou 
model per a Mataró. El govern actual està condicionant el 
futur dels mataronins sense debat ni estratègia, sense plani-
ficar espais lliures i dotacionals, equipaments i serveis. 
És necessària una altra forma de planificar que requereix 
pensar en una estratègia de desenvolupament socioeconò-
mic i una integració i cooperació publicoprivada. Impulsar 
nous sectors industrials que assegurin oportunitats de futur.
Idees, compromís i esforç conjunt. 
Només així és possible un impuls global de Mataró al 
món. I la voluntat de fer-ho entre tots.
L’Alcalde té la paraula.

Pau	Mojedano	Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

mésmataró
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La	Cultura	un	projecte	de	cohesió	
social

Com cada any l’estiu a Mataró es converteix en sinònim de 
festes. Unes festes que omplen carrers i places i que es van 
succeint dia rera dia creant un calendari festiu que abraça 
des d’abril fins a setembre, sent Les Santes el moment cul-
minant.

Consolidar un calendari festiu d’abril a setembre 

Aquest extens calendari festiu amb el temps ha esdevingut 
motiu d’orgull de la ciutat i part fonamental de nostre patri-
moni cultural i popular. I és que amb les festes fonamentades 
amb la participació, cohesionen els barris, incorporen nous 
espais urbans amb vocació cultural a la ciutat i creen circuits 
culturals que fomenten la mobilitat entre els diferents barris, 
és a dir, que les festes fan ciutat.

Continua sent una prioritat per al nostre grup municipal tre-
ballar per la significació, diferenciació i millora de la pro-
gramació de les festes de barri i per unes Santes més potents 
i, a la vegada, per la suma dels agents culturals en projectes 
que afavoreixin la cohesió social, la mobilitat ciutadana, la 
identitat i la projecció de Mataró, com és el cas del festival 
Mataró Cruïlla de Cultures. Que un cop més adquireix una 
dimensió nacional gràcies a una cartellera de primer ordre.

Un nou pas, millorar les festes dels barris 

És en aquest marc on cal treballar amb complicitat amb les 
entitats veïnals responsables de l’organització de les festes 
dels barris. L’objectiu és que, sense perdre el caràcter terri-

torial que els és consubstancial, arribin a reunir prou atrac-
tius com per definir un cicle festiu d’estiu que representi el 
conjunt de la ciutat i estimuli la participació i el –permeteu-
me dir- formigueig dels mataronins i mataronines gaudint 
d’activitats de carrer de caràcter festiu i cultural de proxi-
mitat.

Una ciutat amb projecte cultural ambiciós

És doncs, amb l’aposta decidida per dotar a la ciutat d’un 
projecte cultural de la ciutat participada per tots els agents 
culturals que la ciutat s’està dotant d’un projecte cultural a 
mitjà i llarg termini ambiciós que ha de convertir Mataró de 
referència amb capacitat de cohesionar i alhora de projectar 
la imatge de Mataró en el marc metropolità i nacional. I això 
sense oblidar el repte que suposa la creació de nous públics, 
la consolidació dels existents i la repercussió que l’activitat 
cultural ha d’arribar a tenir en la dinàmica socioeconòmica 
de la ciutat.

	Antoni	Guirao	Motis
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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Multes	per	cartells	penjats	legalment

El passat 6 d’abril la policia municipal de Mataró 
va identificar uns joves que enganxaven un cartell 
crític amb l’Ordenança de Civisme a la tanca d’obra 

que hi ha al carrer de Sant Josep. L’endemà, al migdia, un 
operari de la Brigada de Neteja fou enxampat in fraganti 
arrencant el cartell. La resposta donada per l’operari fou 
ben clara: “sóc un manat”. Des de la CUP vàrem donar a 
conèixer aquests fets i exigírem responsabilitats, atès que 
segons la normativa municipal (Article 12.3 de l’Ordenança 
de Municipal Reguladora de la Publicitat a Mataró) no 
pot ser constitutiu d’infracció col·locar cartells en tanques 
d’obra. El regidor Sr. Ramon Bassas va negar l’evidència i 
va dir que no es tractava d’un cartell sinó d’una pintada i tot 
seguit anuncià la incoació d’un expedient sancionador que, 
finalment, s’ha resolt amb una multa de 300 euros.  

Aleshores ens preguntàvem si els agents de la policia muni-
cipal no tenien altres feines més prioritàries que haver 
d’identificar uns joves que feien un ús del seu legítim dret a 
la llibertat d’expressió. Però, davant del desenllaç dels fets 
exposats, ha tornat a quedar palès que amb la bandera del 
civisme el govern municipal de Mataró coarta la llibertat 
d’expressió dels moviments socials i de les entitats ciutada-
nes, sobretot si són crítiques amb la seva gestió.

No ens sembla ètic usar les Ordenances de Civisme per 
sancionar els col·lectius que donen vida i treballen desinte-
ressadament per la nostra ciutat i en canvi haver d’aguantar 
la prepotència amb la que actua el propi govern munici-
pal quan es tracta d’activitats del seu interès, tal i com ha 
passat amb la controvertida actuació de l’Ajuntament en el 
festival d’estiu “Cruïlla de Cultures”. 

Demanem	diàleg	i	un	equipament	polivalent
Des de la CUP demanem més diàleg amb el teixit asso-
ciatiu. Volem que es posi fi a la privatització i el control 
autoritari de l’espai públic; per tant, demanem una revisió 
de l’Ordenança del Civisme. I, finalment, apostem per afa-
vorir l’ús participatiu de les nostres places i carrers, i per tal 

de garantir-ho entenem que cal adequar espais d’expressió 
(cartelleres) i equipaments (recinte cobert i polivalent per a 
fires, concerts i actes culturals) a l’abast de totes les entitats 
ciutadanes. Fins i tot el poble més petit desposa d’un espai 
sota cobret on fer el seu ball de Carnestoltes o de Cap d’Any. 
És lògic que una ciutat de 120.000 habitants no tingui un 
equipament tan elemental?

Xavier	Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal CUP

Calen	espais	d’expressió	i	equipaments	
adequats

Un operari de l’Ajuntament arrenca un cartell enganxat correctament, 
tot obeïnt ordres superiors
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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
 -	Oficina	Integral	de	la	Seguridad	Social. C. de Jaume 
  Balmes, 34. Tel. 93 755 67 12. www.seg-social.es

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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