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EDITORIAL

Joan	Antoni	Baron	i	Espinar	|	Alcalde de Mataró

mésmataró

 

	 	 	 	

El centre històric de Mataró és un escenari urbà en 
contínua transformació. Ja als anys 80 vam pren-
dre consciència tots plegats de la importància de 

modernitzar els carrers i prioritzar el pas dels vianants per 
dinamitzar el comerç i contribuir a millorar la qualitat de 
vida del cor de la ciutat. 

Des de llavors, hem anat posant fil a l’agulla a diverses 
remodelacions de carrers com La Riera, La Rambla, la 
plaça de Santa Anna, el carrer de Barcelona, el carrer d’en 
Pujol, el carrer Nou, el carrer de Sant Francesc d’Assís, la 
plaça de Santa Maria... el degoteig continu d’actuacions va 
donar un important salt endavant amb la reforma de tota 
l’àrea de Can Xammar, una gran operació urbanística que 
no només va actuar sobre els carrers, sinó que va dotar el 
centre de més places d’aparcament soterrani, més espai 
públic per gaudir a l’ombra de les nostres muralles, més 
vida comercial i, sobretot, una renovació completa del parc 
d’habitatges de la zona. 

mésmataró és una publicació mensual de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de Mataró Coordinació, redacció i fotografia: Servei de Comunicació de l’Ajuntament 
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nicació de l’Ajuntament - Victoria Úbeda Fotografia de portada: Cèsar Martín Consell de redacció: Ricard Bonastre, Angelina Català, Xavier Febrer, Joan Playà, Pere Robert, 
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El nostre nou repte al centre és la reforma de Can Cruzate, que 
és l’illa de cases que queda entre la plaça de l’Ajuntament i la 
plaça Gran, flanquejada pels carrers del Carreró i d’en Palau. 
Preveiem mantenir la morfologia de l’illa i conservar alguns 
elements arquitectònics d’interès de part de les façanes, però 
el més important és que aconseguim un nou equipament 
públic de 1.500 m2 al centre. 

La reforma començarà l’any que ve i durarà uns quants 
anys, per la qual cosa no puc sinó demanar la paciència i 
col·laboració que el veïnat està acostumat a donar-nos. 
Paciència perquè seran unes obres delicades i minucioses 
que afectaran el trànsit i generaran algunes molèsties durant 
un  període de temps extens. Evidentment, tant els projectes 
com els plans de mobilitat han estat dissenyats per garantir 
la seguretat de les obres i també per actuar amb mim sobre 
aquest teixit urbà. També ens hem compromès a informar de 
tot plegat als veïns, comerciants i als membres del Pla terri-
torial del Centre-Eixample-Havana.

Un	centre	en	transformació	
contínua

EMPRENEDORA · INNOVADORA · AMB TALENT



mésmataró

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	1. Quadre de les despeses del pressupost municipal 2008.

 
2.  Un moment de la presentació de les jornades. L’acte va    
 consistir en dues conferències sobre l’alimentació i el càncer i   
 l’alimentació saludable a la restauració.
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NOTÍCIES

El pressupost municipal per a 2008 
puja més de 265 milions d’euros   

Aquesta xifra correspon al pressupost consolidat de 
l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i empreses 
municipals i representa un increment del 26,61% respecte 
el 2007. Altres dades descables són que també augmenta en 
un 109,93% el pressupost d’inversions i que es preveu un 
increment mitjà de la pressió fiscal del 2,7%, per sota de la 
inflació. Les prioritats del Govern municipal al Programa 
d’Actuació Municipal (PAM) es troben agrupades en tres 
eixos: La ciutat pensada per a les persones; La ciutat: terri-
tori i desenvolupament econòmic i L’Ajuntament al servei 
de les persones. El primer eix recull temes relacionats amb 
l’habitatge; l’espai públic i la seguretat; la integració; el 
benestar social; l’educació, la cultura i els esports. Amb 
accions concretes com la continuació/inici de 340 habi-
tatges, 8 policies més al carrer, elaboració d’un nou Pla 
d’Actuació per a la Nova ciutadania o la construcció de 3 
nous centres escolars. El segon eix es basa en l’urbanisme 
sostenible i la visió estratègica i el desenvolupament econò-
mic, on s’hi troben accions com la posada en marxa del 
nou pla d’acció integral de barris Nord-Est, l’acabament 
de 780 places d’aparcament i l’inici de la construcció 
de 1.318 places més o les obres de reforma del mercat 
de la plaça de Cuba. I el tercer eix agrupa accions com 
la renovació del web municipal o la redifinició del model 
d’atenció ciutadana per facilitar i agilitar les relacions de 
la ciutadania amb l’Ajuntament. El PAM es va presentar en 
Audiència Pública el 17 d’octubre i en el moment de tancar 
aquesta edició estava previst que el Ple del 30 d’octubre 
l’aprovés inicialment juntament amb el pressupost 2008. 
Els ciutadans que ho desitgin poden participar en el bloc 
http://www.mataroparticipa.blogspot.com/, espai creat per 
recollir els comentaris i suggeriments.

Les V Jornades de Salut i Alimentació acaben 
amb la degustació de més de mil tastets

Diferents activitats han conformat el programa d’aquesta 
iniciativa per celebrar el Dia Mundial de l’Alimentació 
(16 d’octubre) a més de les activitats que durant la pri-
mera quinzena d’octubre es van realitzar a les escoles. 
Així, el 18 d’octubre a Can Palauet es van fer 2 xerrades 
i el dissabte 20 es va fer una caminada popular, a la tarda 
un espectacle infantil i tot seguit la mostra degustació de 
tastets saludables. 

Pressupost consolidat 2008
 Ajuntament de Mataró
 Capítol I Despeses de personal 54.815.219,23  
 Capítol II Compra de béns corrents i serveis 99.353.111,05
 Capítol III Despeses financeres 6.782.180,18
 Capítol IV Transferències corrents 7.797.786,06  
 Capítol VI Inversions 82.869.506,98
 Capítol VII Transferències capital 35.544,32
 Capítol VIII Actius financers 1.228.025,30
 Capítol IX Passius financers 12.634.286,00
 Total  265.515.659,12

 Escola Universitària Politècnica de Mataró 3.506.878,74

 Institut Municipal d’Educació 13.412.763,35

 Patronat Municipal de Cultura 5.883.897,86

 Patronat Municipal d’Esports 3.291.105,63

 Institut Municipal de Promoció Econòmica 5.409.373,37

 Aigües de Mataró, SA 14.874.026,00

 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 68.272.453,77

 Gestió Integral del Trànsit, SA 17.070.457,00

 Prohabitatge Mataró, SL 772.653,00

 Mataró Audiovisual      1.059.856,54

 Parc TecnoCampus Mataró       985.600,01
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1. La fàbrica Can Fàbregas i de Caralt està ubicada a l’illa situada   
 entre el carrer de Miquel Biada i la ronda d’Alfons XII.

2. Si es fes efectiu el trasllat, la fàbrica es construiria a la cantonada   
 dels carrers de Tetuan i de Miquel Biada.
 

3. L’accés al pàrquing es fa pel passeig de Ramon Berenguer III.
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L’estudi de PUMSA resol que és possible 
traslladar Can Fàbregas i de Caralt
 
L’operació de trasllat consistiria en el desmuntatge dels ele-
ments arquitectònics d’interès per tornar-los a col·locar en 
el mateix carrer de Miquel Biada però a la cantonada amb 
el carrer de Tetuan. L’estudi, redactat per l’arquitecte Josep 
M. Puig Boltà, conclou que tècnicament és possible i que el 
procés tindria un cost total d’1.925.000 euros. Segons el Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic, els elements d’interès 
són la nau central, els dos edicles de l’entrada i la xemeneia 
del vapor (aquesta peça però no es podria traslladar perquè 
està en mal estat de conservació). L’estudi econòmic proposa 
l’aprofitament del nou edifici amb diverses activitats econò-
miques i que l’operador que guanyés el concurs per explo-
tar l’edifici assumiria el cost de la reconstrucció i una part 
del cost de l’aprofitament dels elements recuperats. El nou 
emplaçament de l’edifici, proposat pel Servei d’Urbanisme 
de l’Ajuntament, permetria revaloritzar els elements catalo-
gats i donar un ús de plaça pública al pati que quedaria entre 
les edificacions. En el moment en què es va fer l’encàrrec de 
l’estudi, el Ple va decidir deixar sense efectes la tramitació 
urbanística proposada a la zona, que inclou les dues bandes 
del carrer de Miquel de Biada (sector Goya i sector Torrijos). 
La nova proposta d’encaix urbanístic quedaria de la següent 
manera: 40% sòl públic on es construiria un centre escolar i 
zones verdes; 42% de l’edificació es destinarà a usos tercia-
ris (oficines, petit comerç...); i el 58% restant a usos residen-
cials (uns 240 habitatges, dels quals 72 en règim protegit). 
En el solar on hi ha la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt, 
està prevista la construcció d’un centre comercial que explo-
tarà El Corte Inglés i que ocuparà 22.000 m2 de superfície 
de venda. L’Ajuntament va encarregar estudiar el trasllat a 
l’abril, després d’haver mantingut diverses entrevistes amb 
representants de la Plataforma Salvem Can Fàbregas i amb 
els membres de l’Associació de Comerciants, Industrials i de 
Serveis de Ca l’Ymbern.

El solar de l’antic Parc de Bombers acull un 
aparcament per a 90 vehicles
 
Mentre no comencin les obres de construcció dels equi-
paments públics que està previst edificar en aquest espai, 
l’Ajuntament ha condicionat l’espai com a pàrquing pro-
visional gratuït per a uns 90 vehicles. L’Acord de govern 
preveu construir en aquest espai la nova escola bressol Els 
Bombers i les ampliacions de l’escola d’adults Els Tarongers 
i de l’Espai Jove de Cerdanyola.
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1. Premi Puig i Cadafalch d’intervenció en el patrimoni a la recuperació del   
 tram de muralla de Can Xammar, a càrrec de l’empresa Àtics, SA.

2.  Premi Puig i Cadafalch d’arquitectura al conjunt de 3 edificis 
 plurifamiliars a Vallverich dels arquitectes Adolf Martínez i Lluís Sisternas.

3. Imatge virtual on es pot veure el futur equipament cultural de   
 les Tres Roques a Cerdanyola.
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Les millors obres de Mataró dels últims 3 anys 
reben els premis Puig i Cadafalch

En la categoria d’arquitectura el guanyador ha estat el con-
junt de 3 edifics plurifamiliars a Vallveric dels arquitectes 
Adolf Martínez i Josep Lluís Sisternas; en la d’interiorisme 
el guardó ha recaigut a l’estudi d’arquitectura en una fàbrica 
de la plaça de Joan Fiveller, 1 de Lucarini-Finsterwald; 
i el premi a la intervenció en el patrimoni s’ha concedit a 
Àtics, SA per la recuperació de la muralla de Can Xammar. 
Els ciutadans també han pogut votar les millors obres dels 
finalistes presentats. La votació popular només va discre-
par del premi d’interiorisme que va concedir al Restaurant 
Sangiovese i va coincidir amb els experts en els guardors a 
les altres dues categories. Els guardons de l’Onzena edició 
dels premis Puig i Cadafalch es van lliurar juntament amb 
els de la Segona Triennal d’Arquitectura del Maresme que 
es van atorgar a: Toni Gironès el premi de nova planta d’ús 
públic pel jaciment arqueològic dels forns romans de Vilas-
sar de Dalt; premi obra de rehabilitació a l’EB Els Menuts a 
l’arquitecta municipal Anna Llop; premi d’espais exteriors a 
dues obres: cementiri de Teià de Fernando Nieves i Josep A. 
Novo i urbanització de les rieres de Sant Domènech i Bus-
carons de Canet de Mar de Roselló-Sangenís, i pel que fa al 
premi d’interiorisme es va guardonar a Lucarini-Finsterwald 
arquitectes per l’estudi d’arquitectura en una fàbrica de la 
plaça de Joan Fiveller, 1. Els premis estan organitzats pel 
Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental 
de Mataró i la seu al Maresme de la demarcació de Barce-
lona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Comença la construcció de l’equipament de les 
Tres Roques adreçat a la formació

En uns 18 mesos quedarà enllestit el nou equipament de 
les Tres Roques de Cerdanyola. La construcció tindrà dos 
cossos i s’ubicarà a la cruïlla del carrer de les Tres Roques 
amb la plaça del Canigó. El pla d’usos d’aquest equi-
pament preveu que serà un espai d’aprenentatge per a la 
formació permanent d’adults en diferents àmbits, com les 
noves tecnologies, les arts o els idiomes. El pressupost és 
d’1.731.568,63 euros i farà les obres l’empresa Construc-
cions Deco, SA. Aquesta és la segona actuació inclosa dins 
el Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola (Llei de 
barris) i que subvencionarà en un 50% la Generalitat de 
Catalunya i la resta l’Ajuntament.
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1. Una imatge virtual de com serà el nou edifici que allotjarà els forns   
 crematoris, amb la façana d’aplacats de pissarra i vidre.

2.  Accés al cementiri de Les Valls, que és el més modern de Mataró. 

3. D’esquerra a dreta, els tres acadèmics nous: Josep M. Gregori, Francesc
 Cortés i Manuel Cusachs (assegut), amb l’alcalde i el president de l’entitat.
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Mataró disposarà l’any que ve de dos forns 
crematoris al cementiri de Les Valls
 
Els maresmencs ja no hauran de desplaçar-se a Barcelona 
o a altres comarques per incinerar els seus difunts. L’estiu 
de l’any que ve està previst que estigui enllestit el nou 
edifici de serveis i forns crematoris del cementiri de Les 
Valls (carretera de Cirera, s/n). L’empresa concessionària 
Cementiris Metropolitans comença aquest mes de novem-
bre la construcció del nou equipament, que representarà 
una inversió de 2.032. 957,77 euros i serà un edifici d’una 
sola planta que ocuparà 483,24 m2 i que tindrà: porxo, 
vestíbul, serveis adaptats, sala d’espera, exposició de mar-
bres, exposició de flors, administració, magatzem, despa-
txos d’atenció ciutadana, gerència, sala de vetlla, sala de 
transferència i sala de preparació. S’hi accedirà des d’una 
esplanada, on hi haurà un aparcament públic per a uns 25 
vehicles, i no es barrejaran els clients dels serveis adminis-
tratius del cementiri d’aquells que hagin de donar l’últim 
adéu a un familiar o amic. 

El projecte del nou edifici va ser comunicat als usuaris pocs 
dies abans de la celebració de Tots Sants, unes dates en les 
quals hi ha una gran afluència de públic als dos cemen-
tiris municipals: el de Les Valls i el dels Caputxins. En 
aquest últim, la concessionària també està realitzant una 
de les darreres cinc fases d’obres de rehabilitació, que con-
sisteixen en l’adequació parcial d’algunes illes de nínxols 
d’aquest cementiri, que és el més antic i està catalogat 
perquè té elements d’interès patrimonial i històric. 

Dos mataronins han estat nomenats nous 
membres de l’Acadèmia de Belles Arts

Han estat l’escultor Manuel Cusachs i el musicòleg Fran-
cesc Cortés per part de Mataró i el musicòleg de Vilassar de 
Mar Josep M. Gregori. Els tres artistes van rebre de mans 
del president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi, Jordi Bonet, els diplomes i les insígnies que 
els acredita com a nous acadèmics de la institució catalana. 
L’acte va tenir lloc el 3 d’octubre al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament. La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi és una institució que vetlla per la conservació 
del patrimoni històric i artístic de Catalunya. Haver estat 
nomenats acadèmics equival a dir que els artistes represen-
ten la institució catalana en la seva localitat amb veu i sense 
vot al Ple de l’Acadèmia.
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Els Premis Cre@tic s’entregaran en el 
decurs de la Nit amb visió

La festa tindrà lloc el proper 22 de novembre 
a l’Hotel Ciutat de Mataró i està prevista la 
participació d’uns 200 empresaris de dife-
rents sectors econòmics:  construcció, tèxtil, 
comerç, noves tecnologies, turisme o serveis 
a les empreses, entre d’altres. En el transcurs 
de la segona edició d’aquest sopar empre-
sarial organitzat per l’IMPEM, es donaran 
a conèixer els tres guanyadors de la setena 
edició dels Premis Cre@tic. Els premis 
tenen per objectiu promoure la iniciativa 
empresarial en l’àmbit de les tecnologies i 
contribuir al desenvolupament socioeconò-
mic de Mataró recolzant nous projectes de 
negoci. També es reconeixeran les empreses 
que han incorporat pràctiques de responsabi-
litat social en la seva organització. 

Activitats artístiques per als alumnes 
dels centres d’infantil i primària públics 

L’Institut Municipal d’Educació (IME) ha 
programat per al curs 2007-08 formació 
inicial per als infants en el camp de les arts. 
Concretament s’han organitzat activitats al 
voltant de la música i del teatre com: Sensi-
bilització artística (per a P4 i P5); Iniciació 
a la música (1r i 2n de primària); Iniciació 
al teatre (1r i 2n de primària) i Conjunt ins-

trumental (de 3r a 6è). Aquestes activitats 
estan subvencionades per l’IME, per tant 
el cost per a les famílies serà de 14 euros 
mensuals els cursos de sensibilització i 
iniciació i 25 euros mensuals els de con-
junt instrumental. La programació l’ha fet 
l’Aula de Teatre del Patronat Municipal 
de Cultura i la Casa de la Música Popu-
lar i s’emmarquen dins el Pla Educatiu 
d’Entorn.

Els síndics i defensors locals de Catalunya 
es reuneixen a Mataró

El 25 i 26 d’octubre es van celebrar al 
Centre Cívic Pla d’en Boet les segones 
Jornades de Formació que organitza el 
FòrumSD, l’associació que agrupa als 
Síndics i Defensors locals de Catalunya.  
L’objectiu era aprofundir en la formació 
dels titulars de les sindicatures i dels tre-
balladors i treballadores al seu servei. En 
aquesta ocasió, van triar els temes del 
civisme, les antenes de telefonia mòbil i els 
drets socials com a principals assumptes 
de debat. Mataró compta amb una oficina 
de Defensor del Ciutadà des de l’any 2000, 
en què Jordi Puigderrajols va ser nomenat 
titular d’aquest servei independent que 
intenta solucionar les queixes que tenen 
els ciutadans respecte l’Administració fent 
recomanacions i suggeriments. L’oficina 

del Defensor està situada al carrer de Llau-
der, 2 (tel. 93 758 24 99.)

L’Ajuntament rep el Premi X + Verd per un 
projecte de reg eficient per control remot

El 23 i 24 d’octubre va tenir lloc el II Con-
grés Europeu Ciutat Verda, durant el qual es 
van atorgar els premis X + Verd. El Servei 
de Manteniment va guanyar un premi pel 
projecte de gestió eficient i control remot del 
reg que va executar amb l’assessorament de 
l’empresa SAMCLA. El sistema permet con-
trolar la xarxa de reg de grans zones verdes 
de manera centralitzada i mitjançant una 
plataforma tecnològica via Internet. Així, 
l’Ajuntament pot inhabilitar, habilitar i pro-
gramar els sistemes de reg que gestionen més 
de 500.000 m2 de zones verdes de la ciutat.

Les ciutats de l’Arc Metropolità estan 
satisfetes amb el Pla Territorial 

Mataró va acollir el 10 d’octubre una reunió 
d’alcaldes i regidors de les ciutats mitjanes 
(Sabadell, Granollers, Terrassa, Martorell, 
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca i Mataró) 
per analitzar l’estudi tècnic del Pla Territo-
rial Metropolità, amb el qual es van mostrar 
moderadament satisfets perquè contempla 
espais verds entre les ciutats i infraestructu-
res bàsiques com el tren orbital.



9

mésmataró

 

Els EAIA atenen infants que pateixen maltractament físic o psíquic, negligència o desatenció per part de la família.

Un	equip	municipal	atén	els	infants	
i	joves	en	situació	de	risc	social		
Mataró	ha	creat	un	Equip	d’Atenció	a	la	Infància	i	l’Adolescència	(EAIA)	
format	per	4	professionals	per	gestionar	els	casos	de	menors	en	situació	d’alt	
risc	social.	Fins	ara	eren	tramitats	per	l’EAIA	del	Maresme	que	va	traspassar	
el	passat	8	d’octubre	els	73	expedients	mataronins	a	l’Ajuntament.

Els menors són un dels col·lectius més febles de la 
societat, per tant l’Administració té la responsa-
bilitat de tenir-ne cura si la família no n’és capaç 

o no pot. En aquest sentit, treballen els Equips d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (EAIA). Des de principis 
d’octubre, Mataró compta amb un EAIA municipal que 
vetlla per l’atenció d’infants i adolescents en situacions 
d’alt risc de la ciutat. 

Fins ara els casos de Mataró els atenia l’EAIA Maresme 
i el passat 8 d’octubre el Consell Comarcal del Maresme 

va traspassar a l’Ajuntament de Mataró els 73 expedients 
mataronins que afecten a 139 infants o adolescents. En 
aquests moments, però, l’equip municipal ha obert uns 10 
expedients més.

Què	és	un	EAIA	i	com	treballa?

Els EAIA són equips pluridisciplinars que atenen a menors 
d’edat que es troben en situació de risc social, tant del propi 
menor: maltractaments (psíquics o físics), abús sexual, aban-
donament, desatenció o negligència, com per part de la famí-
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L’EAIA municipal està ubicat al carrer de Cadis, 1. 

lia: malalties, problemes de salut mental, toxicomanies o 
habitatges deficitaris, entre d’altres. Fets que poden influir 
negativament en el procés de desenvolupament o de socia-
lització d’un infant o adolescent.

Una vegada es detecta el cas, l’equip fa un estudi, un diag-
nòstic, el tractament de la situació familiar i una exploració 
de l’infant. Una vegada fet el procés es fa la valoració tèc-
nica del cas i es proposa la mesura a executar i que vagi més 
en benefici del menor. És la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat qui 
revisarà el cas i procedirà a executar les mesures tècniques i 
administratives que consideri oportunes. Depenent de la gra-
vetat del cas, es pot decidir atendre a la família de l’infant 
mitjançant ajuts de suport o arribar fins i tot a separar la cria-
tura del nucli familiar en un centre públic o que sigui aco-
llida per algun familiar o en règim de preadopció.

Un cop aplicada la mesura, els equips municipals han de fer 
el seguiment del menor i de la seva família, treballar amb 
ells i elaborar plans de millora perquè els factors de risc des-
apareixen i l’infant pugui créixer en un entorn adient.

Els EAIA són equips que treballen en xarxa i es coordinen 
amb altres professionals per poder desenvolupar un treball 
sistemàtic i especialitzat tant amb els menors com amb les 
famílies.

FOMENTAR	LA	CREACIÓ	DE	LLOCS	DE	TREBALL
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) ha aprovat la 
convocatòria d’una subvenció que té per objecte fomentar la creació de llocs de 
treball estables a la ciutat de Mataró.

Les organitzacions beneficiàries d’aquestes subvencions seran les empreses domi-
ciliades al municipi de Mataró, que hagin dut a terme contractacions estables, des 
de l’1 de desembre de 2006 fins al 30 de novembre 2007, a persones empadro-
nades a Mataró.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions poden consultar-se a la web de 
l’Ajuntament de Mataró www.mataro.cat o recollir-se a l’IMPEM, al c/ de Francisco 
Herrera, 70.

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria d’enguany serà 
des de l’1 al 15 de desembre de 2007.

Mataró, 17 d’octubre de 2007

Ajuntament de Mataró
Institut	Municipal	de	Promoció	Econòmica
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Els hospitals i els cossos de seguretat són uns dels professionals que poden detectar casos de risc social. 
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L’EAIA municipal està format per una treballadora social, 
una pedagoga, una educadora social i una psicòloga. Així, 
els casos es tracten des d’una triple vessant: la del treball 
social, la psicologia i la pedagogia. 

Els casos poden ser derivats o detectats pels equips d’atenció 
primària de Benestar Social de l’Ajuntament, els jutjats, els 
hospitals, les escoles, els Centres d’Atenció Primària de la 
Salut (CAP), els cossos de seguretat, la mateixa DGAIA o 
familiars i veïns que haurien d’adreçar-se a Benestar Social 
(93 758 23 01 de 9 a 20 h). L’equip municipal està ubicat al 
Centre Cívic Cirera (carrer de Cadis, 1). 

Un	Pla	integral	per	als	infants

La creació d’aquest equip municipal s’emmarca dins el Pla 
integral per a la Infància i les Famílies que es desenvolupa del 
2007 al 2010. El Pla defineix, concreta, prioritza, organitza i 
coordina serveis i programes adreçats als infants, adolescents i 
les seves famílies. En l’eix de protecció als infants es va inclo-
ure la proposta de crear un equip municipal per a l’atenció dels 
infants i adolescents que ara s’ha fet efectiva.

Protocol	de	maltractaments

Com a eina de treball del Pla integral per a la Infància i les 
Famílies i de l’EAIA municipal, s’ha creat una comissió de 
maltractaments infantils integrada per diferents professio-
nals i serveis d’àmbits relacionats amb aquest col·lectiu. 

La posada en marxa d’un treball comú amb l’objectiu de 
redactar un protocol d’intervenció en cas de maltractament 
infantil o adolescent, es justifica atès els canvis socials de la 
societat on s’estableixen nous models de família i per tant 
les formes d’intervenció tradicionals no donen respostes 
prou eficaces.

La finalitat d’aquest protocol és abordar les situacions greus 
de maltractament evident en les quals cal una intervenció 
immediata i urgent i, a més, també ha de servir per crear 
mecanismes per a la detecció/prevenció en aquelles situa-
cions de risc o sospita de maltractament.

Està previst que la redacció d’aquest document de treball 
finalitzi el desembre d’enguany i que es posi en funciona-
ment a partir de 2008.
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Una	nova	estació	de	busos,	el	futur	del	
TecnoCampus	i	uns	polsims	identitaris

El Ple municipal d’octubre, celebrat el dijous dia 11, va 
transcórrer sense pena ni glòria. La proposta de fons 
més important que va aparèixer a la sessió és la de 

construir una estació d’autobusos interurbans a Mataró, un 
equipament que ciutats com Granollers tenen però no la capi-
tal del Maresme. La proposició de la CUP va ser molt ben 
rebuda per la resta de grups municipals, però ja en la primera 
intervenció, el portaveu de CiU, Joaquim Fernàndez, va insi-
nuar d’emmarcar la idea en la comissió informativa corres-
ponent i portar l’afer al Ple més endavant, idea a la qual es va 
sumar Paulí Mojedano (PP). En el seu torn de paraula, el regi-
dor de Mobilitat, Francesc Melero, va dir que calia saber de 
quin model d’autobusos estaríem parlant i que aquesta possible 
estació estigués prop del futur tren orbital, que ha de tenir una 
estació al Parc Central. L’alcalde; Joan Antoni Baron, va pro-
posar fer un grup de treball al voltant de la qüestió i finalment 
la CUP va accedir a retirar la proposta amb el compromís de 
tots els grups de treballar seriosament la qüestió. No va ser, 
però, l’únic tema de mobilitat que va aparèixer al Ple, també 

ho va fer l’embús monumental que va tenir lloc el dilluns 24 de 
setembre al barri de l’Havana arran d’unes obres al carrer de 
Floridablanca. L’alcalde Baron va reconèixer que alguna cosa 
es va fer malament en aquest sentit a preguntes dels tres grups 
de l’oposició, CiU, PP i CUP.

Un dels punts calents de l’ordre del dia va ser la pregunta 
sobre la contractació de  l’exregidora socialista Pilar Gonzá-
lez com a directora del consell empresarial del TecnoCam-
pusMataró. Paulí Mojedano (PP) va dir que es contractava 
Pilar González per fer una feina que com a política no ha 
sabut fer i per satisfer “interessos de partit, no de ciutat”. 
“No sé quines conseqüències pot tenir això, però acaben de 
trencar vostès la confiança que teníem nosaltres en aquest 
projecte”, va dir Mojedano en to solemne. En el torn de 
rèplica, la presidenta del TecnoCampusMataró, Alícia 
Romero, va justificar la contractació de Pilar González per 
la necessitat de reconvertir el consell assessor en un consell 
empresarial. 

La CUP va proposar construir una estació d’autobusos interurbans a la ciutat.
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També respecte el TecnoCampusMataró, CiU preguntava 
pel nombre de matriculats a les dues escoles universitàries. 
Romero li va respondre que entre l’Escola Universitària Poli-
tècnica de Mataró i l’Escola Universitària del Maresme, la 
capital de la comarca té ara 490 universitaris. Dit això, Mar-
tínez va afirmar que des de CiU no es creu necessari l’aposta 
universitària del TecnoCampusMataró per la poca quantitat 
d’alumnes actuals, al seu entendre. Més tard, en una altra 
pregunta de CiU, la presidenta del projecte tecnològic va 
reconèixer que fins al moment les inversions de la Generalitat 
en el TecnoCampusMataró han brillat per la seva absència.

Els	temes	identitaris,	un	cop	més
Com és habitual en els darrers plens, els temes identitaris van 
tenir el seu espai i més sent vigília del 12 d’octubre. “Estem 
a la recerca de la identitat perduda”, va dir enginyosament en 
els primers compassos del Ple Paulí Mojedano (PP). Precisa-
ment Mojedano i Xavier Safont-Tria (CUP) van protagonitzar 
el xoc més dur del Ple arran d’una proposta que presentava 
CiU per donar suport a les seleccions catalanes. Una moció 
que va prosperar pel vot favorable dels grups del Govern i 
amb la menció explítica de celebrar el dia de les seleccions 
catalanes a Mataró cap al 2009. Xavier Safont-Tria va criticar 
el PP -que havia parlat de l’absurditat de la moció- dient que 
els populars són els primers interessats a agitar la bandera, en 
aquest cas l’espanyola: “El seu ‘jefe’, el senyor Rajoy, acaba de 
demanar que honorem la bandera espanyola”. Mojedano va 
replicar amb duresa: “La diferència entre l’Espanya de Rajoy 
i la seva Catalunya és que jo a la seva Catalunya no hi cabria”, 
li va etzibar. El regidor de la CUP va negar el rerafons de 
l’afirmació i va assegurar que a Catalunya, segons ell, hi pot 
viure “tot aquell que respecti la identitat catalana”. En clau 
identitària, els grups del Govern van negar-se a reclamar a 
l’Ajuntament de Barcelona un canvi en la proposta de resti-
tució de les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc, 
que CiU entén que el consistori de la ciutat comtal no consi-
dera suficientment. 

Respecte la pregunta que presentava el grup municipal de 
la CUP sobre la política sistemàtica de concessió de llicèn-
cies d’enderroc d’edificis d’arquitectura tradicional, el regi-
dor d’Habitatge, Francesc Teixidó, va dir que des de l’any 
2000 s’han donat 472 llicències d’enderroc, de les quals 274 
són cases de cós. Finalment, en cultura, el govern va descar-
tar impulsar durant aquest mandat una orquestra simfònica 
municipal sinó en tot cas donar suport a una iniciativa privada 
en aquest sentit.

Joan	Salicrú
Periodista de “Mataró Ràdio”

Acords de la sessió plenària del 
10 d’octubre de 2007

S’aprova reclamar la tornada total dels 
papers de Salamanca a Catalunya

La majoria del Ple va acabar votant a favor de la pro-
posta de reclamar el retorn de tots els denominats 
“papers de Salamanca” a Catalunya, en línia amb la 
campanya que s’està fent a nivell de tot el país. La 
moció es va presentar des del grup municipal de CiU 
i els grups del Govern en van fer una versió alter-
nativa que és la que va acabar obtenint finalment la 
majoria dels vots de la cambra. 

El Ple a favor de recolzar les seleccions 
esportives catalanes

Tots els grups excepte el PP van donar el seu suport a 
la proposta que en un inici presentava CiU de recolzar 
la presència de seleccions esportives de Catalunya a 
competicions oficials internacionals. A més, la pro-
posta transaccionada pels grups del Govern incloïa la 
voluntat de celebrar el dia de les seleccions catalanes 
a Mataró el 2009 per a la promoció de base i inter-
nacional de l’esport català, en una aportació del grup 
d’ERC. 

La Generalitat contesta l’Ajuntament 
sobre el Transport Sanitari Urgent

El Ple va aprovar deixar sobre la taula la petició al 
Servei Català de la Salut de restaurar el Servei de 
Transport Sanitari Urgent –amb metge dins les 
ambulàncies- ja que l’alcalde Baron va anunciar que 
el Departament de Salut li havia comunicat el resta-
bliment del servei l’1 de novembre.

Deixen sobre la taula la declaració de 
Mataró ciutat lliure de transgènics

Tots els grups municipals van acordar també deixar per 
al proper Ple la declaració de la capital del Maresme 
com a ciutat lliure de transgènics, que s’arrossega des 
del darrer Ple perquè el grup del PP va demanar més 
temps per estudiar la qüestió. 
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L’hora	de	Can	Cruzate	
L’Ajuntament	comença	l’any	que	ve	una	nova	operació	de	reforma	urbana	
important	al	centre	històric	de	la	ciutat.	Primer	va	ser	l’eix	format	per	La	
Riera	i	La	Rambla	i	el	carrer	de	Barcelona,	després	va	ser	la	recuperació	
i	modernització	del	teixit	urbà	de	Can	Xammar	i	ara,	mentre	continua	el	
degoteig	de	petits	projectes	de	modernització	de	carrers	que	donen	prioritat	
al	vianant	i	reactiven	l’activitat	comercial,	arriba	l’hora	de	Can	Cruzate.	

L’illa de Can Cruzate ocupa un espai de 975 m2 de 
superfície al bell mig de centre històric de Mataró, 
entre la plaça de l’Ajuntament, la plaça Gran, i els 

estretíssims carrers d’en Palau, de Santa Maria i del Carreró. 
Es tracta d’11 cases diferents, la majoria deshabitades i en un 
estat fluix de conservació, però amb alguns elements arqui-
tectònics d’interès. La més gran d’aquestes finques és preci-
sament la que dóna nom a l’illa, també coneguda com a Cals 
Notaris, que té una interessant façana amb 8 finestrals amb 
arcs neogòtics.

Ningú no dubtarà de la càrrega històrica de l’indret, ja que 
els dos carrers principals de l’antiga vila romana d’Iluro es 

creuaven allà mateix. També amb la fi de l’època medieval, 
es vertebrava des d’aquesta cruïlla l’inici de l’expansió de 
Mataró, que el segle XVIII ja és la segona ciutat de Cata-
lunya, rivalitzant en importància amb Barcelona. Els immo-
bles de l’illa de Can Cruzate han allotjat, al llarg del temps, 
edificis d’ús públic com la Casa de la Vila, l’escrivania, les 
carnisseries, el forn de pa comunal o l’Escola d’Arts i Oficis. 

L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, 
SA (PUMSA) iniciarà el febrer de 2008 la primera fase de les 
obres de renovació de l’illa de Can Cruzate, que consisteix 
en la consolidació i l’enderroc de part dels edificis situats als 
carrers d’en Palau, de Santa Maria i el Carreró. Posterior-

Maqueta del projecte de Can Cruzate des de la façana del Carreró.
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ment, es duran a terme els enderrocs restants i es realitza-
ran treballs arqueològics a tota la zona, que donaran pas 
al projecte executiu d’edificació de Can Cruzate. PUMSA 
i l’Ajuntament de Mataró són propietaris actualment del 
62% de la totalitat de l’illa, exceptuant alguns immobles 
els propietaris dels quals actuaran com un promotor més 
del sector juntament amb l’Administració. 

La	millor	idea	d’edificació,	entre	47

PUMSA treballa des de fa temps per millorar la qualitat 
urbana de l’illa de Can Cruzate. L’any 2005 va convocar un 
concurs públic d’idees per a l’edificació d’aquesta zona, al 
qual es van presentar 47 propostes. Un jurat format per mem-
bres de PUMSA, del Consell del Patrimoni Municipal i per 
diversos arquitectes van estudiar-les i van declarar finalistes 
les propostes titulades “Ens mou la llum”, “Projectar el buit” 
i “Tall”, a més de concedir una menció especial a “0808”. 

Un cop finalitzat el concurs, es va convidar els responsables 
d’aquests quatre projectes a aprofundir en ells i millorar-los 
per tal de trobar el projecte més innovador, funcional, soste-
nible i que millor resolgués l’encaix arquitectònic i urbanístic 
amb l’entorn, entre d’altres coses. Finalment, el 12 de juliol 
de 2006, el consell d’administració de PUMSA va declarar 
guanyadora la proposta “Tall”, presentada per Javier de Las 
Heras Solé, Jordi Bosch Genover i Joan Tarrús Galter. Aquest 
equip tècnic és l’encarregat de redactar ara el projecte bàsic 
d’edificació de Can Cruzate. 

Equipament,	habitatges,	pati	i	comerç

La proposta “Tall” es basa en el manteniment del teixit urbà 
dels carrers d’en Palau i de Santa Maria i el nou replanteig 
del traçat del Carreró i del front de la plaça de l’Ajuntament; 
la creació d’un nou equipament a la plaça de l’Ajuntament 
de 1.500 m2; l’aparició d’un nou espai públic amb vocació 
de pati, vinculat directament al Carreró i al nou equipament 
públic; i la incorporació d’una porxada a la cantonada entre 
el Carreró i el carrer de Santa Maria. 

Atès que es conservaran part dels elements arquitectònics 
interessants d’algunes façanes, l’illa tindrà un aspecte simi-
lar i la meitat del sector continuarà corresponent a habitatges 
(uns 18 habitatges en 1.300 m2) i comerços (320 m2). Està 
previst que només 4 dels actuals inquilins de les finques s’hi 
tornin a instal·lar, la resta han estat reallotjats definitivament 
per PUMSA. 

1a	fase:	enderrocs	i	manteniment	de	façanes

El desenvolupament urbanístic de Can Cruzate es farà en 
dues fases. La primera d’elles, que comença el febrer de 
2008, consisteix en la consolidació i enderroc dels immobles 
situats als carrers d’en Palau, de Santa Maria i El Carreró, 
exceptuant l’immoble de propietat privada del Carreró, 20 
(c/ Palau, 29- El Carreró, 20-22).

Seguint els criteris de l’avantprojecte per a l’edificació de 
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Can Cruzate es preveu, d’una banda, mantenir i consolidar 
les façanes de:
 - carrer d’en Palau: números 33, 35 i 37.
 - carrer de Santa Maria: números 16,18 i 20.
 - el Carreró: número 30.
I  d’altra banda, enderrocar els següents immobles:
 - carrer d’en Palau: número 31.
 - el Carreró: números 24, 24-bis, 26, 28 i 28-bis. 
Està previst que aquests treballs finalitzin en un termini 
màxim de dos anys. El pressupost d’execució per a l’enderroc 
i consolidació dels edificis és de 423.236 euros, IVA inclòs.

2a	fase:	més	enderrocs	i	treballs	arqueològics

La segona fase de les obres de desenvolupament urbanístic 
de Can Cruzate se centraran en l’espai que ocupa actualment 
l’immoble del Carreró, 20 (c/ Palau, 29- El Carreró, 20-22). 
Un cop finalitzin els treballs de consolidació i d’enderroc, 
es duran a terme feines de prospecció arqueològica, on 
podrien haver-hi restes de la ciutat romana d’Iluro. La 
durada de les prospeccions dependrà de les restes arqueo-
lògiques que es trobin a la zona, troballes que també afec-
taran al projecte bàsic d’urbanització del sector actualment 
en fase de redacció.

Donada la complexitat de les obres, l’Ajuntament ha 
programat un seguit de reunions amb les entitats veïnals 
i comerciants per informar-los. El projecte d’enderrocs i 

el pla de mobilitat que hi està associat van ser presentats 
també en la darrera reunió del Pla territorial de Centre-
Eixample-Havana. 

Afectacions	a	la	mobilitat

Durant el temps que duri la primera fase de les obres, el carrer 
de Santa Maria patirà talls parcials de circulació als vehi-
cles, i l’entrada i sortida dels mateixos es farà pel Carreró 
en direcció a la plaça de l’Ajuntament. La consolidació de 
les façanes provocarà la col·locació d’estabilitzadors de for-
migó que ocuparan parcialment els carrers.

D’altra banda, els treballs a Can Cruzate coincidiran amb la 
reurbanització que l’Ajuntament farà als carrers de La Beata 
Maria, Baixada d’en Feliu de la Penya i Sant Simó, que es 
troben als voltants de Can Cruzate. Aquestes obres està pre-
vist que comencin a finals de novembre de 2007, i tenen un 
termini d’execució de 7 mesos. La primera etapa d’aquests 
treballs comprèn la reurbanització dels carrers de Baixada 
d’en Feliu de la Penya i Sant Simó. Un cop finalitzi aquesta 
intervenció, a principis de març de 2008, es col·locarà la 
bastida a la zona d’obres de Can Cruzate. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha aprovat un pla de mobilitat que contempla 
les mesures màximes de protecció de les obres per garantir la 
seguretat dels treballs i dels vianants.  Aquesta bastida preveu 
deixar un pas lliure per als vianants d’1,50 m al Carreró, 1,70 
m al carrer de Santa Maria, i 2 m al carrer d’en Palau. 

Carrer d’en PalauPlaça de l’Ajuntament
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ENTREVISTA

“La	Universitat	ha	de	millorar	el	
model	de	recerca”
Francesc	Solé	i	Parellada	va	inaugurar	el	26	d’octubre	el	curs	acadèmic	
2007-2008	de	l’Escola	Universitària	Politècnica	de	Mataró	amb	la	
conferència	“Emprendre	i	innovar.	Però	no	és	el	mateix?”.

FRANCESC SOLÉ 
Nascut	 el	 1944,	 és	 doctor	 enginyer	 industrial	 i	
llicenciat	 en	 Ciències	 Econòmiques.	 Catedràtic	
d’organització	 d’empreses	 de	 la	 Universitat	 Poli-
tècnica	 de	 Catalunya	 (UPC)	 i	 director	 del	 pro-
grama	 Innova,	 de	 la	 càtedra	 UNESCO	de	 direcció	
d’universitats	i	vicepresident	de	la	Fundació	Cono-
cimiento	y	Desarrollo	i	delegat	del	rector	per	al	Parc	
Tecnològic	de	l’UPC.

En	la	seva	trajectòria	acadèmica	i	de	recerca,	des-
taquen	els	seus	treballs	en	els	camps	de	l’economia	
del	 canvi	 tecnològic	 i	 l’economia	 de	 la	 formació	 i	
el	 seu	 impuls	 a	 la	 innovació.	El	2006	va	 rebre	 la	
medalla	Narcís	Monturiol	de	la	Generalitat	de	Cata-
lunya	al	mèrit	científic.

Quins	problemes	es	troben	els	emprenedors	
a	 l’hora	 de	 tirar	 endavant	 les	 seves	 idees	
empresarials?
“Els emprenedors que volen crear una empresa basada en 
el coneixement tenen un munt de problemes. Primer la 
definició de l’aplicació comercial del que han descobert, 
segon, la seva escassa formació empresarial, la manca de 
consultors especialitzats, la manca de ‘business angels’ i 
de ‘capital risc’ adaptats al seu producte i finalment una 
demanda tecnològica poc consistent i variada”.

Quines	 són,	 a	 grans	 trets,	 les	 solucions	 a	
aquests	problemes?	
“Acompanyament a l’investigador en les seves prime-
res passes per portar la idea a un prototip i tot seguit 
acompanyament per al pla d’empresa, i anar enriquint 
el teixit financer local, fent-lo més especialitzat i més 
compromès”. 

Quin	 és	 el	 paper	 de	 la	 Universitat	 en	 tot	
aquest	procés?	
“La Universitat ha de millorar l’organització de la 
recerca. Un cop disposem de grups amb dimensions 
crítiques adaptades a cada necessitat de recerca, s’ha 
d’incentivar els seus líders a considerar les patents i les 
‘spin-off’ com part de la seva feina. Paral·lelament, les 
universitats han de crear unitats de suport a la creació 
d’empreses amb uns recursos apropiats a la seva tasca”.

Què	 pot	 suposar	 per	 a	 Mataró	 un	 projecte	
com	TecnoCampusMataró?
“Encara que a molts els sembli ciència-ficció hi ha abun-
dants exemples d’entorns locals on la sinèrgia universi-
tat, administració i empresa ha funcionat molt bé. No cal 
anar a buscar el Silicon Valley ni els entorns de Boston o 
de Cambridge, el cas d’Ales o Nimes a França i fins i tot 
el propi cas de Castelló en són mostres evidents”.
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CONVIU	MATARÓ

Les	mascotes	han	de	tenir	un	control	
sanitari	i	estar	censades.

Des de gener fins setembre, la Societat Protectora 
d’Animals de Mataró (SPAM) ha acollit 1.412  
gats/gossos (en els dos refugis que gestiona a la 

ciutat) que han estat abandonats pels seus amos. D’aquests, 
839 han estat adoptats.

L’adopció és una opció a tenir en compte si es vol tenir un 
animal a casa. La SPAM promou l’adopció dels animals 
que arriben als seus refugis com alternativa a la compra 
d’aquestes mascotes, amb la voluntat que els animals que 
entren trobin una llar el més aviat possible. La protectora 
lliura els animals en les millors condicions: esterilitzats, 
vacunats, amb xip i desparasitats. Els gats costen 50 euros 
i els gossos 100 amb tot inclòs. A més, la SPAM al llarg 
de l’any també promou adopcions especials adreçades a 
les persones majors de 65 anys o per oferir animals vells, 
malalts o amb problemes físics. En aquests casos l’entitat 
ajuda a l’adoptant a mantenir a la mascota. 

Però tenir un animal a casa comporta una gran responsa-
biliat. S’ha de ser conscient que les mascotes són éssers 
vius i que tenen unes necessitats i uns drets. És bàsic que 
l’animal sigui desitjat per tots els membres de la família, 
que es disposi d’espai i de temps per a ells. Ha de tenir 
un control sanitari (vacunes, paràsits, revisions periòdi-
ques..) i ha d’estar censat en el Cens Municipal d’Animals 
Domèstics (el tràmit s’ha de fer al Servei de Benestar 
Social. Carrer de Cuba, 47). I com que la mascota conviu 
alhora enmig d’una comunitat, l’amo ha de ser responsable 
també amb l’entorn: recollir les deposicions dels gossos, 
no portar-los deslligats (si no és en els llocs preestablerts), 
és a dir, seguir unes normes de civisme bàsiques.

Tots aquests consells queden recollits a la “Guia de 
l’adoptant” editada per la Fundació Affinity amb la 
col·laboració de la SPAM i que es va presentar a Mataró a 
principis del mes d’octubre. 

L’adopció	d’animals	abandonats,	una	
opció	solidària	i	responsable

mésmataró

 

	 	 	
1. El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia municipal (carrer   
 de Galícia, s/n) recull, acull i possibilita l’adopció de mascotes.

2. Si es troba un animal abandonat cal trucar al 010.
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CULTURAmésmataró

Un moment de la inauguració de la nova temporada, en la qual es van repartir boles del món que simbolitzaven el viatge.

Ca	l’Arenas	inicia	la	temporada	
entorn	el	tema	del	viatge
Tots	els	espais	expositius	d’aquest	Centre	d’art	del	Museu	de	Mataró	i	la	
programació	d’activitats	complementàries	fins	al	setembre	de	2008,	parteixen	
de	la	idea	de	viatge,	entès	com	a	desplaçament	físic	o	experiència	vital.
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Roda el món. El viatge” és el títol de l’eix temàtic de la 
nova temporada que acaba d’inaugurar Ca l’Arenas, 
Centre d’Art del Museu de Mataró.

Al primer pis es pot visitar durant tota la temporada l’exposició 
“Tràveling circular”, en la qual hi conviuen objectes i pintures del 
passat amb fotografies, vídeos i instal·lacions del present, creant 
un diàleg amb el que s’entén per viatge turístic. 

Aquesta exposició, comissiarada per l’escriptor Jordi Carrión, 
està dividida en sis apartats. Un d’ells, la volta al món, mostra 
diversos quaderns de viatge dels cinc continents fets per mataro-
nins, amb un gran interès artístic.

La resta d’espais expositius que han inaugurat exposició són: el 
Menjador, amb obra de Jordi Arenas; la Sala 1, amb una mostra de 
Santi Estrany, la Sala 2, amb obra de Marc Prat, i La Finestra i la 
Galeria, que han obert amb un projecte de Martí Anson.
 
També hi ha programat un cicle de conferències que sota el títol 
“Una història del viatge” reuneix a prestigiosos professors i escrip-
tors. Aquest mes, el dia 7, a les 19.30 h, el catedràtic d’història 
José Enrique Ruiz Domenec oferirà la conferència “El viatge en 
l’Antiguitat”, i el dia 14, a la mateixa hora, Maria Muñoz, histo-
riadora, parlarà sobre “El viatge en l’Edat Mitjana i el Renaixe-
ment”. Totes les activitats són gratuïtes.
Més informació:  www.cultura.mataro.cat/museu/calarenas/
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E X P O S I C I O N S 	 I 	 C I N E M A

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

Museu	de	Mataró
El	Carreró,	17.

23a	exposició	de	bolets	del	Maresme
Fins	al	4	de	novembre
Mostra de bolets que presenta material fresc recollit als 
boscos de la comarca, així com diversos plafons explicatius 
del món dels bolets i la seva morfologia. 

Mil	i	unes	rumbes.	50	anys	de	rumba	catalana
Inauguració	el	divendres	23,	a	les	19.30	h
Del	23	de	novembre	al	20	de	gener	de	2008
Un viatge emocional i sensorial al passat i al present 
d’aquest gènere musical que podem qualificar d’autòcton: 
fusió, festa, bilingüisme i creativitat en la música i les lle-
tres de les cançons.

Biblioteca	Pública	Pompeu	Fabra
Plaça	d’Occitània,	s/n.

10	anys	de	la	Biblioteca	Pública	Pompeu	Fabra,	al	
vostre	servei	1997-2007
Del	20	de	novembre	al	20	de	desembre
Programa itinerant de l’Obra Social “la Caixa” en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró, que posa de 
manifest la importància de la prevenció i la sensibilització 
social davant els maltractaments, així com el suport, aten-
ció i reinserció de les víctimes i dels seus fills.

	

Sales	d’exposicions	de	Can	Palauet
Carrer	d’en	Palau,	32.

L’empremta	de	l’artista.	Col·lecció	d’Obra	Gràfica	de	
la	Fundació	“la	Caixa”
Fins	al	25	de	novembre
Mostra de gravats procedents del fons de la col·lecció d’art 
contemporani de la Fundació La Caixa. En total hi ha una 
selecció d’aiguaforts i litografies de catorze grans artistes 
internacionals com Bacon, Guinovart, Saura, Christo...

Ca	l’Arenas.	
Centre	d’art	del	Museu	de	Mataró
Carrer	d’Argentona,	64.

Exposició	de	la	col·lecció
Tràveling	Circular
Fins	al	14	de	setembre	de	2008
Exposició emmarcada dins del tema Roda el món. El viatge, 
eix temàtic de la temporada de Ca l’Arenas. Reflexió sobre 
el viatge que fa èmfasi tant en el desplaçament, com en la 
circularitat de tot viatge. Objectes i pintures del passat con-
viuen amb fotografies, vídeos i instal·lacions del present, en 
una dialèctica que vol plantejar més preguntes que respos-
tes sobre què entenem per viatge en l’època del turisme.

Menjador
Jordi	Arenas.	Itàlia:	inspiració	i	model
Fins	al	16	de	desembre
Mostra de les obres que l’artista va realitzar en els seus 
viatges per Itàlia a la recerca d’estímuls clàssics. Princi-
palment són olis sobre tela en les que trobarem diverses 
ciutats com Florència, Roma i Nàpols.

Sala	1
Santi	Estrany.	Ciutats	d’Europa
Fins	al	16	de	desembre
Exposició temporal que mostra un viatge per sis ciutats 
europees des del punt de vista de l’artista mataroní, 
impressionista per definició i caracteritzat pel seu estil 
purament geomètric.

Sala	2
Marc	Prat
Fins	a	l’11	de	novembre
Mostra d’obres inèdites de l’artista mataroní entorn el 
tema Roda el món. El viatge, eix temàtic de la temporada 
de Ca l’Arenas.

Marta	Xibillé
Inauguració	del	divendres	16,	a	les	20	h
Del	16	de	novembre	al	16	de	desembre
Mostra de l’artista entorn el tema Roda el món. El viatge.

La	Galeria	/	La	Finestra
Martí	Anson.	Fitzcarraldo.	
Fins	a	l’11	de	novembre
Mostra fotogràfica i documental del procés de construcció 
i destrucció d’un veler al Centre d’Art Santa Mònica.

Cinema	al	Teatre	Monumental
29a	Mostra	de	cinema	/	
9a	Mostra	de	curtmetratges	de	Mataró
Del	15	al	25	de	novembre
La Mostra de cinema es basa un any més en els treballs de 
nous realitzadors. Abans de cada pel·lícula es visionarà un 
dels curtmetratges seleccionats pel certamen d’enguany.
Preu: 5,20 euros. Amb abonament de la Mostra: 3,50 euros per pel·lícula

Preestrena
Mil	años	de	oración
Dijous	29	a	le	21.30	h
“A thousand years of good prayers”, de Wayne Wang. El 
senyor Shi és un vidu jubilat de Pequín, quan la seva 
única filla Yilan es divorcia, decideix visitar-la a un poblet 
dels Estats Units on treballa de bibliotecària. La pel·lícula 
guanyadora de la Conxa d’Or al Festival internacional de 
Cine de San Sebastián 2007 obre la temporada de cinema 
en versió original. (EUA, 2004). VOSE, 83 minuts.
www.cultura.mataro.cat/cinema

Preu: 5,20 euros. 
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100	dies,	70	accions	

Fa unes setmanes el Govern de Mataró va presentar 
un breu balanç sobre els 100 primers dies de camí 
(podeu veure el document a http://mataro.socialis-

tes.cat o www.mataro.cat). Sens dubte, no ha estat fàcil. Un 
equip amb importants renovacions, algunes d’elles fa no 
massa dies, un acord nou de Govern per desplegar i con-
cretar, uns resultats electorals -recordem-ho- exigents quant 
(em sembla) a la fixació de prioritats clares i valentes per 
la ciutat, els seus barris i les seves persones, el mes d’agost 
(en el que, per cert, no s’ha parat de treballar)...

El document recull el que s’ha fet, resumit en 70 accions, 
pràcticament una per dia si descomptem els caps de set-
mana. I són, ja, el tast de les prioritats que els ciutadans 
veuran aquests quatre anys: Prop de 600 noves places 
d’aparcament ja en funcionament a Cerdanyola, Peramàs 
i Cirera, un inici escolar amb 4 nous centres educatius en 
marxa (4!), el descens dels delictes prioritaris i dels acci-
dents, una nova gespa al camp de Can Xalant i l’aprovació 
d’ambicioses instal·lacions esportives, les reformes urba-
nístiques per a la regeneració del Ponent de Mataró, amb 
la creació de nous habitatges protegits per millorar l’accés 
dels ciutadans a aquest dret, l’obtenció dels ajuts de la Llei 
de Barris per Rocafonda, els canvis als carrers del Palau, 
el trasllat dels Bombers, la licitació del TecnoCampus, 
l’increment del turisme, el nou projecte de TDT amb altres 
municipis del Maresme... No acabaríem.

La proporció del que acabo d’esmentar però, més encara, 
l’ambició i la direcció del que suposen permeten millores 
substancials en la nostra vida quotidiana i en les expecta-
tives de futur que els mataronins volem llegar: uns barris 
ben dotats, nets i segurs, la immigració integrada, feina de 
qualitat i per a tothom i una ciutat, Mataró, que es mereix 
això i més. Això, dic, i no certs debats de vol gallinaci, reac-
cions apressades en la lògica sempiterna del ‘piove, porco 
Governo’ i manca d’una alternativa seriosa que encara no 
ha entès els resultats electorals.

Ramon	Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista Escola Bressol Elna.

Presentació del balanç 100 dies de govern.

Mataró també haurà de veure avenços en infraestructures, com el PSC va anun-
ciar en aquest acte. L’alcalde, Joan Antoni Baron, el conseller Ernest Maragall i el 

secretari de Mobilitat, Manel Nadal.
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ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

El passat dia 24 de setembre van complir-se 100 dies 
de l’elecció, per part del Consistori sortit de les elec-
cions del 27 de maig, del nou alcalde. Nou només 

pel canvi de mandat, doncs el càrrec recau en la mateixa 
persona. El 2 d’octubre va ser el dia escollit per presentar 
el balanç dels 100 primers dies de govern, amb una roda 
de premsa dels respectius caps dels partits que el formen 
acompanyada d’una nota amb disseny de butlletí municipal, 
encara que amb més fotografia i menys lletra.

No faria falta gaire esforç per rebatre, una a una, les accions 
de les quals es fa publicitat, deixant a una banda les que rea-
litzen altres administracions, la gran majoria, més del 95%, 
són coses que ja estaven a punt del mandat passat (i dic esta-
ven a punt, no que venien). Serveixi d’exemple el nou Parc de 
Bombers, que reuneix ambdues condicions: l’ha fet la Gene-
ralitat i està funcionant des de molt abans de les eleccions 
municipals, encara que el dia escollit pel conseller per a la 
inauguració fos el passat 19 de setembre.

La realitat és que el govern soluciona el dia a dia (només fal-
taria amb 1.100 empleats que té l’Ajuntament) però no se li veu 
il•lusió. El cap de llista d’un dels partits, que va perdre molts 
vots i un regidor, no va ni prendre possessió del càrrec i el seu 
substitut ha plegat als tres mesos. L’altre soci va estar a punt 
de perdre-ho tot i l’ha salvat la baixa dels altres, que l’ha fet 
necessari. Finalment, els nous regidors del soci majoritari no 
compleixen les expectatives segons la majoria d’entitats.

El trasllat de Can Fàbregas i de Caralt va posicionar de dife-
rent manera als tres socis, especialment a les seves bases, 
encara que l’interès demostrat en el repartiment de poder els 
pugui tornar a posar d’acord. La contractació d’ex-regidors, 
en un cas amb contracte indefinit, passarà factura, tot i que 

ERC, els que se’ls hi va permetre contractar càrrecs de partit 
a l’anterior mandat i van ser objecte de la crisi de govern més 
gran, són els primers a desmarcar-se tot i votar-hi a favor.

A tall d’anècdota, hi ha partits del govern que treballen tant 
que obliden que han de redactar l’article pel butlletí muni-
cipal i repeteixen el mateix que van publicar al número 20 
en el número següent (veieu pàgina 29 d’ambdós butlletins). 
Això és el que passa quan no es fa la feina i el servei de 
comunicació no rep a temps l’escrit d’un grup municipal.

No podem acabar sense parlar del “procés participatiu del 
pressupost”. La participació ciutadana era un dels eixos, 
potser el més important, de l’anterior acord de govern. 
Ningú ha dit que ara no ho sigui, però una vegada repartits 
els càrrecs i passades Les Santes, tots van anar de vacances. 
Costa molt posar-se al dia quan ets nou i ara ens trobem 
sense consells sectorials. La seva reforma, que no té data 
fixada, no ha d’impedir el funcionament dels actuals i dels 
territorials, que tampoc funcionen. En el cas dels Patro-
nats Municipals arriben a l’extrem d’aprovar el pressupost 
per decret i han hagut de modificar el dia de reunió de les 
empreses després de l’advertiment de CiU que no ho podien 
fer una vegada l’Ajuntament l’havia aprovat, doncs el darrer 
és la suma de tots. Ens hem perdut el debat previ, anem a 
un sol Consell de Ciutat i el govern no ha fet cap document 
de prioritats. Això sí, diuen que van a cent, com una moto. 
Doncs que no prenguin mal, que el dos jugava i el tres va 
perdre, i aquí qui hi perd és el ciutadà.

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

Balanç	negatiu	d’un	govern	mancat	d’il·lusió

mésmataró
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Can	Fàbregas	com	a	metàfora

Si hi ha un tema que expressa de forma gràfica les 
característiques que adornen l’actual govern muni-
cipal aquest és el de Can Fàbregas. En efecte, no 

podem trobar en els darrers anys un fet en el que es reu-
neixin de forma tan clara i simultània la poca qualitat d’un 
govern, la manca de sentit comú, l’absència absoluta de 
visió de ciutat, la voluntat d’utilització partidista de les 
estructures municipals i el menyspreu a l’oposició i als ciu-
tadans en general. És impossible fer-ho pitjor.

El Partit Socialista (amb tots els meus respectes, els altres 
socis tenen poca incidència en les decisions de govern), 
desprès de vint-i-vuit anys al govern té un sentit patrimo-
nial de la ciutat. No ho poden evitar. Ja sé que és una carac-
terística inevitable en l’esquerra, però és que en el cas de 
Mataró resulta fins i tot sorprenent, sobre tot per la poca 
resposta que es produeix en l’anomenada “societat civil”. 
Fan el que volen amb la ciutat sense que amb prou feines 
se sentin petites protestes en veu baixa i ben controlades. 
Avui cataloguen per dir demà que el que han catalogat ja 
no té valor, és a dir, utilitzen al Consell de Patrimoni amb 
finalitats i interessos de partit. Enganyen els electors, als 
que van presentar el 2003 un document que deia que en 
el projecte del carrer Biada i entorns la salvaguarda del 
patrimoni que representava la fàbrica de Can Fàbregas i de 
Caralt era essencial. Els és igual jugar amb el prestigi de 
la ciutat i malgastar els recursos públics buscant un camí 
rocambolesc com era el possible trasllat per tal que al can-
didat socialista no l’emprenyessin en campanya. I tothom 
content. Veritablement han estat hàbils, com ja vaig dir dies 
enrere. Perquè estant el mal de fons ja fet, han aconseguit 

distreure el personal amb un informe que ve a dir que home, 
el trasllat és possible, costarà diners però ja els traurem 
d’algun operador, tampoc hi ha tant de valor a la nau..........

Però deia que el mal de fons ja estava fet. Efectivament, la 
veritable tragèdia de tot això és com un govern pot saltar-se 
totes les formes, i posar el bé de la ciutat al servei dels inte-
ressos de partit i d’un candidat a l’alcaldia.  

Qualsevol solució era ja dolenta “per se”. Jo sóc dels que 
pensa que el millor era, o bé integrar els elements de valor 
de la nau en l’edifici comercial, o si no enderrocar-la, ja que 
el seu valor és mínim. Ningú hi ha pensat en aquesta nau 
durant molts anys mentre s’anava degradant. Ningú n’ha 
demanat fer-ne mai res. I ningú hauria dit res si se l’hagués 
emportat una ventada. Però el que es fes s’havia de fer res-
pectant sempre les formes correctes, amb transparència, 
explicant bé les coses des d’un principi tant als grups muni-
cipals com a la ciutadania, sense utilitzar interessadament el 
Consell del Patrimoni, i sense enganyar a ningú.

Tot això no fa més que confirmar el que alguns ja hem dit 
moltes vegades. Que una cosa és la retòrica de la ja poc 
creïble “participació ciutadana” que diuen impulsar, i l’altra 
la realitat, que no es sinó que els ciutadans de Mataró estan 
cada dia més lluny de la política municipal, que estan can-
sats de tants tòpics “nacionalprogessistes”, d’un govern que 
no il·lusiona. 

El Partit socialista s’ha convertit en una màquina electoral 
amb la finalitat primera de mantenir-se en el govern local 
com sigui. Però ja no té projecte per a Mataró. Ja no té idea 
d’on vol situar a la nostra ciutat en aquesta primera part de 
segle. Una pena tot plegat.

Pau	Mojedano	Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC

mésmataró
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Un	any	de	Llei	de	Dependència

L’atenció	universal	a	les	persones	més	fràgils,	
condició	per	formar	govern

Fa un any que el Congrés de Diputats va aprovar la 
Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència. Una llei a la 

qual només han donat suport els partits d’esquerres.
Proclama nous drets de ciutadania i especifica que del 
2007 fins al 2015 s’aniran desplegant serveis residencials, 
d’atenció a la llar, de prestacions econòmiques… Uns drets 
que se sumen a l’educació, a la sanitat i a les pensions.
Una llei que recull velles reivindicacions que han quedat 
reflectides, entre altres, en forma de dret a rebre una presta-
ció econòmica a la persona, majoritàriament dones, que té 
cura del familiar o persona que cuida actualment desinte-
ressadament. 

L’Ajuntament	està		posant	tots	els	mitjans	per	
tal	que	els	nous	drets	arribin	a	qui	els	ha	de	
gaudir

Tot i que les famílies i les persones concretes encara no han 
palpat canvis reals, hem de dir que el nostre Ajuntament està 
posant tots els mitjans per tal que els nous drets arribin a qui 
els ha de gaudir. 
Com diu el meu estimat company i amic Romuald Grané 
“ara la revolució passa per lluitar per una vida i una mort 
digna”. En Romuald ha escrit un opuscle que va titular “Una 
reflexió sobre la darrera fase”, centrada en la gent gran i 

la ferma reivindicació de les residències com a lloc apro-
piat per garantir la seguretat i qualitat de vida de persones 
grans, siguin dependents o vàlides. Criteri que jo compar-
teixo. Aquí també l’Ajuntament haurà de fer un pas endavant 
i posar a disposició de la Generalitat sòl d’equipament per 
fer residències a Mataró.

S’inicia un camí que no té retorn, el camí segur dels 
drets
En els propers mesos, prop de 400 persones a la nostra ciutat 
tindran dret a algun o alguns dels serveis que els garanteix la 
llei. Són les persones que necessiten un major suport per la 
seva gran dependència.
S’inicia un camí que no té retorn, el camí segur del drets. 
Com va dir la nostra diputada, Carme Garcia, quan defen-
sava el nostre vot afirmatiu a la llei “la seva dimensió és 
transcendental i serà una pilota que ningú, ni la duresa dels 
Ministres d’Economia que tingui el Govern avui o demà, 
aturarà. No hi ha marxa enrera, mai amb un dret s’ha donat 
marxa enrera, no en democràcia.”
Aquesta és una conquesta política, per tant una conquesta 
ciutadana. Una conquesta de totes aquelles associacions i 
entitats que representen les persones grans i els col·lectius 
de discapacitats físics, mentals i sensorials, que reivindiquen 
una implicació més gran de l’Administració en l’atenció de 
les persones dependents. Entitats de les quals a la nostra 
ciutat, en tenim una mostra important i que treballen des de 
la reivindicació, donant serveis als seus associats i sensibi-
litzant a la societat en general.  A totes elles, gràcies perquè 
amb vosaltres ens sentim més segurs. 

Trobareu informació d’aquestes entitats  a:
www.fundaciohospital.org
La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró
Tel. 937582104 – icv-euia@ajmataro.cat 

Espai Valeià Pujol
Carrer Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró
Tel. 937997727 – mataro@iniciativa.cat
 www.iniciativa.cat/mataro

Quiteria	Guirao	Abellán
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Romuald Grané i Quiteria Guirao 
al pati de la residència de l’ICASS a l’Avda. La Gatassa
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La política d’habitatge l’any 2007 a Catalunya afronta 
una situació de gran dificultat de moltes famílies per 
accedir, rehabilitar o pagar l’habitatge.

Els canvis en les estructures socials han repercutit negativa-
ment en l’accés a l’habitatge de cada vegada més àmplies 
capes socials, paradoxalment en paral·lel a una etapa de 
màxims històrics del sector de la construcció.
L’habitatge de lloguer no ha estat una alternativa a la compra 
per les persones amb menys recursos, amb una oferta insufi-
cient i majoritàriament del mercat lliure. 
Hi ha un acord general en que aquest cicle s’ha centrat en 
la demanda i sustentat en unes condicions financeres favo-
rables. Ningú dubta que el sòl ha estat el principal factor 
d’increment del preu de l’habitatge. El preu del sòl s’ha fixat 
en funció del valor de venda final de l’habitatge i de la sol-
vència de la demanda, i no com el resultat de l’agregació del 
factors de producció.
Aquesta conjuntura va dur a un intens debat de les polítiques 
d’habitatge des del 2003, sobretot pels canvis de govern, a 
Catalunya i a Espanya.  Des de llavors hem assistit a un 
esforç titànic per a dotar-nos com a país d’instruments que 
canviessin la política dels darrers anys: el Pla pel Dret a 
l’Habitatge 2004 – 06 i el Pla del Sòl 2005–10 en són una 
primera mostra. Nous Plans d’Habitatge, Oficines Locals 
d’Habitatge, xarxes de Mediació entre propietaris i llogaters, 
programes de reducció del parc vacant, subvencions al llo-
guer, ajudes als propietaris per posar habitatges en lloguer… 
una nova manera d’operar entre Generalitat i Ajuntaments 
amb l’objectiu, entre d’altres, que el gran esforç financer 
públic no s’incorporés al preu final del producte.
En aquest marc cal entendre el nou Pacte Nacional per 
l’Habitatge, que contempla les carències actuals i les neces-
sitats que vindran donades per les projeccions demogràfi-
ques futures. Aquestes indiquen una mitjana de 40.000 
noves llars anuals pel periode 2007-16. Sabent que un 60 
% aprox. (incloent llars amb ingressos de fins a 6,5 vegades 
el salari mínim) necessitarà ajuda pública, resulten 240.000 
vivendes, que, sumades a les 200.000 avui acumulades (esti-
mació de les necessitats actuals dels joves, treballadors amb 
rendes baixes i/o ocupacions temporals i sectors socials més 
febles amb risc d’exclusió), totalitzen 440.000 llars suscep-
tibles de ser beneficiàries de la política d’habitatge en els 
propers 10 anys.

També, es conclou que a Catalunya hi ha unes 300.000 habi-
tatges que necessiten rehabilitació,  o 90.000 en edificis de 
més de 3 plantes sense ascensor, o 100.000 que necessiten 
d’adequació per solventar problemes de mobilitat, …
Però el Pacte també ha de donar resposta als que, degut a 
la inflació, tenen problemes per pagar el seu habitatge: de 
les 115.000 llars encapçalades per una persona gran, n’hi ha 
30.000 amb ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM… o 
65.000 llars amb ingressos per sota d’aquest límit a Cata-
lunya … o que l’exclusió social per manca d’habitatge afecta 
a més de 6.000 persones sense sostre i a 10.000 persones 
més, mal allotjades o en situació d’amuntegament.
El Pacte Nacional per l’Habitatge, amb el suport massiu 
d’Agents Socials, Administracions i Institucions Locals, i 
amb algunes excepcions que hauran d’explicar molt bé la 
seva motivació, té cinc grans reptes:
1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves: 
provisió d’un volum d’habitatge accessible suficient i ajuts 
al pagament de l’allotjament.
2. Millorar les condicions del parc d’habitatges: foment del 
manteniment i la rehabilitació.
3. Millorar l’oferta d’allotjament per a la gent gran i les per-
sones amb diversitat funcional: mesures d’accessibilitat i de 
suport econòmic.
4. Prevenir l’exclusió social residencial: sistema universal 
d’ajuts personals al pagament de l’habitatge i dotació sufi-
cient d’habitatges d’inclusió.
5. Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allo-
tjades: erradicació dels sense sostre, la sobreocupació dels  
habitatges i l’infrahabitatge.
Els cinc reptes prioritzen la construcció i la rehabilitació 
d’habitatges i implica un notable esforç econòmic i finan-
cer, perque les actuacions previstes suposen: inversió directa 
(compra i urbanització de sòl, construcció i rehabilitació 
d’habitatges...), transferència als ciutadans (subvencions 
personals, subsidiacions de préstecs, …) o a organitzacions i 
operadors que ofereixin solucions d’habitatge. 
En total,  representarà, fins el 2016 una inversió de més de 
8.200 milions d’euros, dels quals està previst que el 30% 
(2.500 milions d’euros) es posin en la present legislatura.

Francesc	Teixidó	i	Pont
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra

L’habitatge:	un	dret	bàsic.	Reptes	del	
Pacte	Nacional	per	l’Habitatge
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Mataró és capital de comarca i té 120 mil habitants, 
però continua sent una ciutat mal comunicada per 
mitjà de transports públics terrestres amb la resta 

de capitals de comarca del país. 

Molts mataronins d’origen divers sovint fan viatges interna-
cionals a les terres que els han vist néixer, però a la nostra 
ciutat no disposen de cap punt de partida estable i ben equi-
pat, la qual cosa dificulta l’organització de rutes puntuals. 

Mataró també necessita incrementar les línies regulars que 
ens enllacen directament amb altres poblacions properes, 
com ara Barcelona, Granollers, Sabadell... i crear-ne de noves, 
per anar, per exemple, a Manresa, Girona...  Per això, ens cal 
una infraestructura bàsica per tal de potenciar-les, una esta-
ció central d’autobusos interurbans, que faciliti la connexió 
de Mataró a través de línies regulars o viatges puntuals amb 
altres poblacions catalanes i destinacions internacionals. Tot 
això, preveient la interconnexió amb altres mitjans de trans-
port públic com el ferrocarril i el Mataró Bus, i tenint sempre 
en compte l’accessibilitat per a totes les persones usuàries.

Per això, a la tardor de 2003 vàrem iniciar una campanya per 
reclamar la construcció d’una estació d’autobusos interurbans 
a Mataró. Es va recollir l’opinió favorable de 723 persones 
que van participar en una consulta popular impulsada per la 
CUP. Malauradament, el maig del 2004 el Ple de l’Ajuntament 
rebutjà la proposta de la CUP.

Novament, en el Ple de l’Ajuntament d’octubre 2007, el grup 
municipal de la CUP va insistir en aquesta necessitat i va fer 
una proposta de resolució per tal d’iniciar els estudis per a 
la construcció d’una estació d’autobusos interurbans. Vàrem 
reclamar la necessitat d’apostar fort pel transport públic 
col·lectiu i proposàrem posar fil a l’agulla en els estudis per 
a la construcció d’aquest equipament tan necessari a la nostra 
ciutat. La CUP prioritzem aquest estudi perquè els espais 
amplis, dins la ciutat, adequats per a equipaments d’aquestes 
característiques, cada dia són més escassos. No podem badar.

Els tres partits del govern van pressionar la CUP perquè retirés 
la proposta sobre l’estació d’autobusos ja que, segons l’alcalde 
Joan Antoni Baron, aquest tema s’hauria de plantejar en el 
marc de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’alcalde advertí 
que si la CUP mantenia la proposta els partits del govern hi 
votarien en contra.

Ara bé, sembla que el govern desconegui la seva proposta del 
Programa d’Actuació Municipal (PAM) del 2008, ja que en un 
dels punts hi consta la previsió de l’inici dels estudis per a la 
construcció d’una estació central d’autobusos interurbans, jus-
tament la mateixa proposta que van refusar tractar en el Ple.

La CUP va prendre bona nota del compromís adquirit per 
l’alcalde d’encarrilar aquest tema i optà per no sotmetre la pro-
posta a votació.

Però, només el temps confirmarà o deixarà al descobert el 
veritable interès del govern municipal (PSC-ICV-ERC) en la 
proposta d’estació d’autobusos interurbans. No en va, podria 
tractar-se d’una maniobra de distracció, perquè, tal com s’està 
veient en aquests primers plens de la legislatura, el govern vota 
en contra (o en força la retirada) de totes les propostes cons-
tructives que provenen del nostre grup municipal. Per tant, si 
es confirma aquesta tònica, resultaria força lamentable. Lluny 
d’aquestes pràctiques excloents, la CUP sempre donarà suport 
a qualsevol proposta que consideri beneficiosa per al conjunt 
de la ciutadania. La presenti qui la presenti.

Xavier	Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal CUP

Necessitem	una	estació	d’autobusos	
interurbans
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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.	FM	89.3. C. de Juan Sebastián Elcano, 6. 
  Tel. 93 536 13 10
 -	Maresme	Digital	TV.	Canal	24	TDT/MUX-4. 
  C. de Juan Sebastián Elcano, 6. Tel. 93 758 21 32
	 -	 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. Tel. 93 798 54 60
	 -	Museu	de	Mataró.	El Carreró, 17. Tel. 93 758 24 01
 -	Can	Palauet. C. d’en Palau, 32-34. Tel. 93 758 21 01
 -	Ca	l’Arenas.	Centre d’art del Museu de Mataró. 
  C. d’Argentona, 64. Tel. 93 741 29 30
 -	Espai	F. C. Nou, 11
	 -	Can	Xalant. Centre de creació i pensament contemporani.
  C. de Francesc Layret, 75. Tel. 93 741 22 91
	 -	Biblioteca	Pública	Pompeu	Fabra. Pl. d’Occitània s/n. 
  Tel. 93 741 229 20
	 -	Arxiu	Municipal	de	Mataró. C. d’en Palau, 32.
  Tel. 93 758 21 00

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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