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EDITORIAL

Joan	Antoni	Baron	i	Espinar	|	Alcalde de Mataró

mésmataró

 

	 	 	 	

Més de dos milions d’usuaris avalen l’èxit de la 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra, que acaba de 
celebrar la seva primera dècada al servei dels 

mataronins. 

El que s’hi fa allà dintre són activitats culturals en el sentit 
més ampli. El catàleg de serveis que avui en dia ofereix una 
biblioteca moderna com la nostra és ben extens: des de la 
consulta de la premsa i televisions internacionals en diver-
sos idiomes fins al préstec de material audiovisual com CD i 
pel·lícules, passant per les activitats infantils, les exposicions 
o les tertúlies literàries.

Hi ha dues coses que han contribuït de manera decisiva a fer 
de la biblioteca un dels equipaments més visitats i coneguts. 
La primera és l’edifici, que va ser el primer immoble públic 
sostenible de tota la Unió Europea, ja que com es pot apreciar 
a simple vista, la seva façana està construïda amb cèl·lules 
fotovoltaiques que donen electricitat per al seu funcionament. 
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En això vam arriscar-nos i vam ser pioners, cosa que ha fet que 
l’edifici sigui conegut arreu com una referència.

La segona cosa que és a l’origen de l’èxit de la biblioteca és 
l’esforç que ha fet la direcció en la seva dinamització. No 
només s’han preocupat de nodrir el fons bibliogràfic general 
i local, sinó que han sabut atraure nous usuaris oferint-los 
noves tecnologies i serveis especialitzats, com els que hi ha 
per a persones amb mobilitat reduïda o per als que tenen difi-
cultats per llegir, i també han sabut programar activitats per 
mantenir un continu anar i venir de gent a la sala d’actes amb 
les seves exposicions i conferències. 

Des d’aquí vull felicitar a tothom en aquest aniversari, als 
usuaris i als gestors, i aprofito per anunciar que estem treba-
llant ja en el projecte de la segona biblioteca pública. Serà 
més petita que aquesta, però també estarà en un indret sin-
gular del nostre Catàleg del patrimoni arquitectònic: l’edifici 
modernista de l’antic Escorxador.

Un	equipament	cultural	de	
gran	rendiment	

Els articles signats i les fotografies, dibuixos o gràfics que els acompanyen expressen l’opinió dels seus autors



mésmataró

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	1. Plànol virtual del sector Lepant-Churruca i la distribució del    

 sòl: en color blau l’escola i en color marró els habitatges.

2.  El 38è Cros Ciutat de Mataró es va celebrar al Circuit Municipal   
 del Cros. És la cinquena cursa més antiga de Catalunya.

3. Un representant de la Fundació de l’Institut Guttmann va recollir el 
 guardó de la primera edició dels premis Tec-in Dependent.
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NOTÍCIES

El sector Lepant-Churruca permetrà una nova 
escola i 45 habitatges públics 

El Ple ha aprovat provisionalment la modificació del Pla 
General per desenvolupar l’illa compresa entre els carrers 
de Lepant, de Cosme Churruca, de Federico Carlo Gravina 
i el Camí Ral, que ocupa 10.024 m2. La nau principal de 
Can Fàbregas del paper i la xemeneia de vapor, protegides 
en el Catàleg del patrimoni arquitectònic, es conservaran i 
encabiran un nou Centre d’Educació Infantil i Primària. Els 
representants d’Industrias de Hijos de Antonio Fábregas, 
SA i del comitè d’empresa van demanar a l’Ajuntament, al 
juliol de 2006, que iniciés la tramitació de la nova ordenació 
urbanística per fer front al cessament de l’activitat industrial. 
Aquesta petició va motivar també l’adquisició per part de 
l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA de part de Can 
Fàbregas i la resta de la propietat s’obtindrà com a cessió 
obligatòria pel desenvolupament del sector, en el qual hi 
haurà només habitatges de règim protegit (30) i concertat 
(15). Els baixos dels edificis seran locals comercials i equi-
paments municipals. 

700 esportistes al Cros Ciutat de Mataró

Adrià Garcia del FC Barcelona i Míriam Ortiz de l’ISS 
l’Hospitalet van ser el guanyadors d’aquesta edició, que 
organitza el Grup d’Atletisme Lluïsos Mataró amb el suport 
del Patronat Municipal d’Esports. La prova va tenir lloc l’11 
de novembre al Circuit Municipal de Cros. La prova  consta 
de 12 curses i forma part del calendari de la Federació Cata-
lana d’Atletisme. En aquesta edició hi van participar en tres 
curses els bombers i cossos de seguretat, acte que s’emmarca 
en la celebració del 150 aniversari el Parc de Bombers de 
Mataró. El mateix dia va tenir lloc també el cros escolar, on 
van participar uns 200 nens i nenes.

Premi Tec-in Dependent per a l’Institut Guttmann

Mataró va celebrar el Dia mundial de la Usabilitat amb el 
lliurament de la primera edició dels premis Tec-in Depen-
dent, organitzats per TecnoCampusMataró i la Fundació 
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i el patrocini de la Fundació Vodafone. El 
guardonat amb 9.000 euros és un programa clínic de reha-
bilitació cognitiva per a traumatismes craneoencefàlics pre-
sentat per la Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació 
Guttmann. Més informació: www.tecnocampus.com/tecin-
dependent
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NOTÍCIES mésmataró

 

	

1. Solar on es construeix l’aparcament del parc del Palau. Els vehicles podran  
 accedir-hi pel carrer de Las Siete Partidas i sortir pel carrer del Lapidario.

2. Lluís Bassat, empresari i publicista, va fer un parlament en el transcurs de  
 la Nit amb Visió del passat 22 de novembre.

3. Un moment de l’acte d’entrega de premis de la Mostra de Curtmetratges el  
 passat 25 de novembre al Teatre Monumental.
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Comença la construcció de l’aparcament per a 
residents del parc del Palau

La societat municipal GINTRA ha començat fa unes setma-
nes a desenvolupar aquest projecte, que inclou la construcció 
de l’aparcament en dues plantes subterrànies i també la poste-
rior reurbanització del parc del Palau. Les obres estan inclo-
ses en el Pla integral Rocafonda-El Palau i representen una 
inversió de 3,5 milions d’euros, que seran finançats en part 
amb ajuts de la Llei de barris de la Generalitat. En total, es 
crearan 241 noves places per a vehicles, 5 d’elles adaptades, 
i 8 per a motos. Una de les particularitats és que la primera 
planta soterrània tindrà una alçada superior a l’habitual per 
permetre l’entrada de furgonetes, fet que resoldrà el problema 
d’aparcament d’alguns comerciants i transportistes veïns de la 
zona. GINTRA llogarà o vendrà les places als residents a un 
preu per sota de mercat. D’entrada, el lloguer no superarà els 
90 euros mensuals i qui vulgui adquirir una plaça en concessió 
de 50 anys podrà fer-ho per menys de 18.000 euros.

La Nit amb Visió reuneix més de 200 empresaris 
de diferents sectors econòmics 

La segona edició d’aquesta trobada empresarial va tenir lloc 
el passat 22 de novembre a l’Hotel Ciutat de Mataró. La nit, 
que vol esdevenir un referent per a aquelles persones amb 
visió empresarial, va comptar amb la presència de l’empresari 
i publicista Lluís Bassat. En el decurs de l’acte, es van lliurar 
els guardons de la 7a edició dels Premis Cre@tic a les millors 
iniciatives tecnològiques i innovadores i també un reconeixe-
ment a 14 empreses per les seves bones pràctiques en l’àmbit 
de la Responsabilitat Social. El projecte POREC, un sistema de 
reg amb tub de materials tèxtils intel·ligents per a l’agricultura, 
es va endur el primer premi dotat amb 6.000 euros.

“Vestido nuevo” guanya el primer premi de l’XI 
Mostra de Curtmetratges de Mataró
 
El director, Sergi Pérez, va recollir el premi juntament amb 
Gonzalo Munilla que va guanyar el segon guardó pel curt 
“Benelux”. El premi del públic se’l va endur “Paseo” d’Arturo 
Ruiz Serrano, que no va poder recollir-lo. En aquesta edició 
es van presentar 84 curts dels quals es van triar 9 finalistes. 
L’XI Mostra de Curtmetratges de Mataró es va emmarcar en 
la XXIX edició de la Mostra de Cinema de Nous Realitzadors 
que enguany ha programat el passi de 10 llargmetratges. Hi 
han assistit 1.218 persones.
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1. El solar on s’ubicarà el nou edifici adaptat per a persones amb mobilitat   
 reduïda està ubicat al carrer de Vasco Núñez de Balboa.

2.  Estand de PUMSA al Barcelona Meeting Point on es va promocionar el   
 front de mar de Mataró a més d’altres aspectes turístics de la ciutat.

3. Moment en el qual es va realitzar una de les proves. Els Special 
 Olympics són l’equivalent al 17è Campionat de Catalanya escolar.

1

2

©
 V

IC
©

 P
U

M
S

A

3

©
 P

U
M

S
A

Prohabitatge aixeca un edifici adaptat

L’immoble estarà al número 10 del carrer de Vasco Núñez 
de Balboa i constarà de 12 habitatges per a persones amb 
mobilitat reduïda, un aparcament i un local que es desti-
narà a centre de teràpia ocupacional de la fundació Grup 
d’Invàlids de Mataró i Maresme. L’edifici tindrà tres 
plantes, un terrat i tres plantes soterrànies, on es preveu 
aparcament d’unes 40 places per a veïns, residents i usua-
ris de l’equipament. L’empresa municipal Prohabitatge 
gestionarà el lloguer dels pisos, que tindran uns 50 m2 

i 2 habitacions. Tots permeten el fàcil pas de cadires de 
rodes, la gestió automatitzada de persianes i tenen arma-
ris i taules regulables. El projecte representa una inver-
sió d’1,1 milions d’euros i estarà enllestit al 2009. Inclou 
també zones comunitàries adaptades com una bugaderia, 
un menjador, un pati i un despatx per a personal sanitari.

El front de mar, al Barcelona Meeting Point

L’empresa municipal PUMSA va promocionar els sectors 
en desenvolupament en el saló immobiliari més important 
d’Europa, que va tenir lloc entre el 6 i el 8 de novembre. 
El front marítim és l’aposta més ambiciosa que Mataró 
ha dut a terme en els últims anys, ja que permet el naixe-
ment de nous sectors residencials, equipaments i serveis. 
PUMSA va comptar amb un espai propi a l’estand de la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Municipal 
de Promoció Econòmica complementava l’acció difonent 
altres atractius de la ciutat. A més, l’alcalde va explicar 
als assistents la transformació prevista a través d’una 
conferència sobre els àmbits: el Rengle, Porta Laietana, 
ronda de Barceló-Cooperativa Agrària-Fàbrica Cabot i 
Barba-Cafè de Mar, i el passeig Marítim i el Port. 

La piscina municipal acull els Special Olympics

El 15 de novembre van donar-se cita 127 esportistes 
d’entre 8 i 20 anys de 7 centres d’educació especial per 
a discapacitats psíquics de Catalunya: L’Estel-Can Borí 
de l’Hospitalet, Nen Déu de Barcelona, Club Crespi de 
Terrassa, CEE Horitzó de Pineda de Mar, Escola Solc de 
Tarragona, Moregas Ampans de Manresa i Les Aigües de 
Mataró. Les XXVIII Jornades Escolars de Natació - Spe-
cial Olympics estan organitzades per la Federació Cata-
lana d’Esports per a Disminuïts Psíquics i compten amb 
el suport del Patronat Municipal d’Esports i de l’entitat 
Voluntaris per al futur. 
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1. L’edifici del polígon industrial de Vallveric que allotja la versió 1.0 del Tecno- 
 CampusMataro té dues plantes subterrànies, planta baixa i dos pisos.

2.  La càmera de la plaça de Granollers té com objectiu evitar les parades i   
 estacionaments en aquest àmbit i afavorir la circulació dels vehicles.

3. L’espai d’aquest nou servei està ubicat a l’Escola Bressol La Riereta i   
 és universal per a totes les famílies del municipi.
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El TecnoCampusMataró 1.0 ja és una realitat a 
Vallveric

Les fundacions TecnoCampus i TIC Salut i 10 empreses 
de noves tecnologies estan ja instal·lades a una nau del 
polígon de Vallveric destinada a convertir-se en la versió 
1.0 del futur parc tecnològic, a l’espera que s’enllesteixin 
les obres del sector del Rengle. Ocupen oficines de llo-
guer dins una nova nau aixecada per l’empresa municipal 
PUMSA i van ser escollides per concurs públic. Es tracta 
d’empreses locals i també d’algunes multinacionals que 
han decidit traslladar-se a Mataró per aprofitar els avan-
tatges de treballar en un clúster tecnològic reconegut per 
l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya. 
Les empreses són: Everis Spain SL, Know-How Tecno-
logies (Bitlonia.com), Indigo SL, Sedna Engineering SL, 
Sinera Networks SL, Melcart Projectes SL, Plan 3 SL, 
Zen Programari Lliure i Xarxes SL i Datel Enterprise Sl 
i Soporte Técnico Global de Servicios SL.
 
La càmera de la plaça de Granollers, en marxa

La Policia Local té previst al gener poder començar a 
interposar denúncies per infraccions de trànsit fonamen-
tant-se en les imatges obtingudes des d’aquesta càmera, 
que porta mesos instal·lada. Durant aquest temps, s’ha 
advertit a veïns, comerciants i conductors de la presència 
de la càmera amb l’objectiu d’evitar les parades i estacio-
naments en plena rotonda, que produeixen conseqüències 
nefastes sobre la circulació ja que aquest giratori forma 
part de la xarxa bàsica i vincula la Via Europa, el Camí 
de la Geganta i les rondes. Les imatges es convertiran en 
la prova de la denúncia que s’enviarà als propietaris dels 
vehicles. Aquest sistema es fa servir també per vigilar les 
infraccions a la parada d’autobusos de l’estació i a l’accés 
restringit de la Baixada de les Espenyes. 

Mataró estrena el projecte Minuts Menuts

L’Ajuntament amb el suport de la Generalitat ha posat en 
marxa aquest servei en un intent de conciliar la vida de les 
famílies amb infants d’entre 16 setmanes i 3 anys. Es tracta 
d’un suport puntual i lúdicoeducatiu perquè els pares puguin 
deixar en un espai vigilat i segur les criatures durant algu-
nes hores mentre fan altres activitats. Es fa a l’escola bressol 
municipal La Riereta (ronda de Frederic Mistral, 8) i es pot 
contractar per un màxim de 3 hores seguides i 2 cops a la 
setmana. Té un cost d’un euro l’hora. 
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L’Ajuntament regularà l’ús de les plantes 
baixes als carrers comercials
Les mesures es prenen per intentar evitar 
la desertització dels carrers comercials a 
causa de l’existència massiva de negocis 
que romanguin tancats en les hores i dies 
de màxima afluència de vianants, com ara 
bancs, caixes, agències immobiliàries o 
entitats asseguradores o locals reconver-
tits en habitatges. L’objectiu és garantir 
l’existència d’eixos comercials continus, és 
a dir, de carrers atractius per als vianants per 
a realitzar les seves compres. La regulació es 
fa a través de la modificació d’unes normes 
del Pla General que classifiquen els carrers 
comercials en dos tipus: els primers, anome-
nats de Nivell 1 tenen un nivell de restricció 
total (28 carrers o trams del centre i 13 de 
la resta de la ciutat) i els segons, de nivell 
2, tenen restriccions parcials, és a dir, s’hi 
poden implantar aquests tipus de negocis, 
però ha d’haver-hi una distància entre ells 
d’un mínim de 100 m (4 carrers del centre i 
18 de la resta de la ciutat). 

Nicaragua rep 9.000 euros de l’Ajuntament 
Els diners es vehiculen a través del Fons 
Català de Cooperació, en el marc de la cam-
panya d’emergència “Resposta als efectes de 
l’huracà Fèlix a la RAAN de Nicaragua: fase 
de reconstrucció” i l’aportació s’emmarca 
en el Pla director de Solidaritat i Coopera-

ció al desenvolupament de l’Ajuntament.  
L’huracà va afectar a 198.069 perso-
nes, 33.687 famílies. Les primeres dades 
parlen de 1.333 morts i 199 desapareguts. 
Els municipis més afectats de la RAAN 
(Región Autónoma Atlántico Norte) han 
estat Puerto Cabezas, Waspna, Prinzapolka, 
Rosita, Bonanza, i en menor mesura, Siuna. 
Fa uns mesos l’Ajuntament va contribuir 
també a una altra campanya d’emergència 
destinada als afectats pel terratrèmol del 
passat estiu a Perú. 

L’Oficina de Turisme s’adhereix a la Xarxa 
d’Oficines de Turisme de la Generalitat 
L’oficina turística situada a la planta baixa 
de l’Ajuntament (La Riera, 48) va passar 
el mes passat a formar part de la Xarxa 
d’Oficines de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. Per adherir-se a aquesta xarxa, 
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 
de Mataró (IMPEM) ha hagut de garan-
tir una sèrie de requisits en la qualitat dels 
serveis prestats a l’oficina en aspectes com 
l’accessibilitat a l’establiment, les caracte-
rístiques dels espais destinats a aquest servei 
d’informació, garantir períodes mínims 
d’obertura i oferir informació turística en un 
mínim de 2 llengües estrangeres a banda de 
les 2 llengües oficials a Catalunya. La xarxa 
es va crear el 1994 amb la finalitat de poten-
ciar la imatge turística de Catalunya.

El consistori aprova el calendari fiscal per 
a l’any 2008
Com cada any, l’Ajuntament ha aprovat el 
calendari fiscal en el qual es recull les obli-
gacions fiscals dels ciutadans amb la hisenda 
municipal. El calendari enumera14 impostos i 
taxes de caràcter periòdic i el període de paga-
ment voluntari i obligatori, com per exemple 
l’ocupació a la via pública, l’IBI, cementi-
ris, brossa, animals domèstics, entre d’altres.  
Pel que fa al pagament, es pot fer en dife-
rents modalitats: per domiciliació bancària, a 
través d’internet (http://orgt.diba.es/orgt/), en 
qualsevol entitat bancària col·laboradora, en 
caixers automàtics i en efectiu o xec bancari 
a les oficines de recaptació de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 77). 

La Policia Local ha dut a terme la XII Campanya 
de Gossos a la Via Pública
L’objectiu d’aquesta iniciativa és controlar les 
condicions de la tinença de gossos, conscien-
ciar els amos sobre els deures i obligacions 
administratius i cívics que comporta tenir 
un animal i denunciar les infraccions que es 
detectin. També s’ha aplicat la nova norma-
tiva que regula les zones i els horaris on es 
poden deixar els gossos deslligats. Aquesta 
campanya és anual i l’ha portat a terme durant 
dues setmanes la Unitat de Qualitat de Vida i 
de la Policia de Barri.
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La Cavalcada de Reis és un dels esdeveniments que convoca a més gent al carrer.

El	Nadal	proposa	activitats	diverses	
per	als	petits	i	grans	
Mataró	ofereix	als	ciutadans	un	programa	extens	per	gaudir	de	les	festes	nadaleques.	
La	Fira	de	Pessebres	i	Ornaments	celebra	aquest	any	el	25	aniversari.	La	Fira	
d’Artesania	i	Regal	canvia	d’emplaçament	i	s’instal.la	al	nou	Parc	Central.	

Com ja és tradicional, les festes de Nadal reuneixen 
un seguit d’activitats adreçades a totes les edats. 
Les Fires de l’Infant, les parades de pessebres, orna-

ments i regals, l’arribada dels Reis d’Orient o la Cavalcada 
són els actes més distintius de les festes nadalenques.

Però, a més, aquest període festiu també comporta uns canvis a 
la ciutat atès que hi ha més moviment de gent pels carrers. Així, 
els dies 8, 16 i 23 de desembre hi haurà restriccions de trànsit 
al centre. I durant els dies més concorreguts la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra intensificaran la vigilància pels carrers 
i el control als estacionaments de les zones comercials. 

Com en els últims darrers anys, al vestíbul de l’Ajuntament 
(La Riera, 48) s’instal·la un pessebre muntat per l’Associació 
de Pessebristes de Mataró.

Lleure	educatiu
Les Fires de l’Infant ofereixen activitats lúdiques i educatives 
a infants de 0 a 12 anys (han d’anar acompanyats per un adult) 
que gaudiran de ludoteques amb joguines i jocs, tallers de crea-
ció, racons de lectura i explicació de contes, circuits d’aventura 
o maquillatge i disfresses. Les Fires de l’Infant són gratuïtes.

Aquestes fires estan organitzades pel Servei de Joventut de 
l’Ajuntament i com l’any passat es faran en quatre espais: 
Centre Cívic de Molins-Torner (c. de Nicolau Guanyabens, 
23-25), Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián 
Elcano, 6), Centre Cívic Rocafonda (c. Josep Punsola, 47) 
i CEIP Camí del Cros (ronda del Cros, 13). L’horari és d’11 
a 13 h i a les tardes de 16.30 a 20 h a Molins-Torner i al Pla 
d’en Boet i de les 16 a les 19.30 h a Rocafonda -El Palau i 
al Camí del Cros.
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Al Nadal molts carrers es vesteixen de festa.

Els	carrers	plens	de	pessebres	i	regals
Que la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal és un clàssic 
d’aquests dies ho confirma el fet que aquest any celebra el seu 
25 aniversari. Per aquest motiu, s’han programat tot un seguit 
d’activitats (tallers, contes, demostracions...) i se sortejarà un 
viatge a Lapònia. La fira tindrà 31 expositors i com a nove-
tat hi haurà una parada de productes gastronòmics artesanals 

típics d’aquestes dates. La mostra, considerada la segona fira 
d’aquestes característiques de Catalunya, s’instal·la a la plaça 
de Santa Anna del 24 de novembre al 23 de desembre en horari 
de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, i la resta de 
dies i els festius clourà a les 22 h. La fira està organitzada per 
l’Associació Grup Firaires de Pessebres i Ornaments de Mataró 
i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM).

També l’IMPEM organitza la Fira d’Artesania i Regal de 
Nadal que estarà del 15 de desembre de 2007 al 6 de gener de 
2008 al Parc Central, no a La Riera com fins ara. L’horari és 
els dies feiners de les 17 a les 22 h, i el cap de setmana i festius, 
de 10 a 22 h. Hi haurà 70 parades. Les diferents associacions 
de comerciants han programat també activitats específiques 
per a aquests dies en les quals l’IMPEM hi col·labora.

Pel que fa a les activitats culturals, al llarg d’aquests dies 
diferents entitats de la ciutat han programat actes i activi-
tats pròpies de l’època com Els Pastorets de Mataró, el Con-
cert de Nadal o la Mostra de diorames, figures i pessebres 
monumental, que compten amb la col·laboració del Patronat 
Municipal de Cultura.

Arriben	els	Reis	d’Orient
Els Missatgers Reials de Ses Majestats els Reis d’Orient arriba-
ran a Mataró el 2 de gener a les 17 h al Parc Central en helicòp-
ter. La seva arribada a la ciutat serà amenitzada per l’actuació 
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de l’Agrupació Musical del Maresme. Els nens i nenes podran 
fer arribar les cartes als patges el dijous 3 i divendres 4 de 
18 a 20 h a: a les places de l’Ajuntament, de l’Església de 
Cirera i d’Isla Cristina, Centre Social La Llàntia (carrer de 
Galícia, 56), Centre Cívic Pla d’en Boet (c. Juan Sebastián 
Elcano, 6), i als equipaments cívics de Via Europa-Nou Parc 
Central (c. d’Alemanya, 27), Vista Alegre (c. d’Almeria, s/n), 
Les Esmandies (ronda de Leopoldo O’Donnell, 94) i Camí de 
la Serra (c. Torrent d’en Pregària, 6, baix). La Cavalcada serà 
el dissabte 5 de gener a partir de les 17.30 h (veure el recorre-
gut al plànol adjunt). Com a novetat, està previst instal·lar a la 
plaça de l’Ajuntament una pantalla per poder veure millor els 
parlaments del Reis. Aquests actes estan organitzats pel Patro-
nat Municipal de Cultura.

El Mataró Bus reforça la línia 5
Els dies 6, 8, 16 i 23 de desembre de 2007 i el 13 de gener 
de 2008 el Mataró Bus reforça la línia 5 amb la incorporació 
d’un autobús més. I els dies 24 i 31 de desembre, a partir 
de les 21 h, només donaran servei 2 autobusos a la línia 1 
i a la resta de línies hi haurà en servei 1 unitat. A causa de 
la Cavalcada, el 5 de gener hi haurà alentiments a totes les 
línies a partir de les 16 h.

PL. DE CANYAMARS

ZONA VERDA 
C. DE GALÍCIA

ZONA VERDA 
C. DE LLORET DE MAR

PL. DE LA RODA
DE ANDALUCÍA

C. DE FINLÀNDIA

PL. D’ISLA CRISTINA

PARC DE CERDANYOLA

PL. D’ANDALUSIA

PL. DE CATALUNYA

CAN BOADA

PL. DE JOAQUIM 
GALÍ I VERGÉS

PL. DE FRANCISCO
TOMÁS I VALIENTE

PL. DE LES TERESES

PL. DEL GAS

PL. DE SANT JOAN

PL. DE JOAN 
FIVELLER

PL. DE SANTA MARIA
DEIXALLERIA

DEIXALLERIA

PL. D’ITÀLIA

PL. D’ANTONIO 
MACHADO

PARC DEL CAMÍ 
DE LA SERRA

PL. DE LLUÍS 
MILLET

PL. DE M. AURÈLIA
CAMPMANY

PARC DE CRETÉIL
PL. DE VISTA ALEGRE

PL. DE ROCAFONDA

PL. DE TIRANT LO BLANC

RONDA ALFONS X EL SAVI 
AMB C. DE ROCAFONDA

PG. DE CARLES PADRÓS

CAMÍ DE LA GEGANTA 
AMB C. DEL CARME

AV. JAUME RECODER
AMB C. DE FEDERICO 
CARLO GRAVINA

CARRETERA DE CIRERA
AMB C. TRANSVERSAL

RONDA RAFAEL ESTRANY

PL. DE PUERTO RICO

PL. DE L’AJUNTAMENT

PL. DE GRANOLLERS
PL. DE MANUEL 
SERRA I XIFRA

Camí Ral

ro
nd

a 
d’
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II

Camí de la Gegantaronda de Leopoldo O’Donnell

ronda d’Alfons X el Savi

pl. de Santa 
Anna

Restriccions de 
trànsit al centre
Amb motiu de les festes de 
Nadal les restricions de tràn-
sit que es fan habitualment 
els dissabtes al carrer de Sant 
Josep i a la muralla de Sant 
Llorenç s’amplia també al:

dissabte 8 de desembre
diumenge 16 de desembre
diumenge 23 de desembre

Aquests dies, el trànsit es 
restringirà de les 18 a les 
21 h i només tindran accés 
per la muralla del Tigre els 
residents, els usuaris de 
l’aparcament de La Riera, el 
Mataró Bus i els taxis.
L’aparcament de La Riera 
tindrà accés i sortida pel 
carrer d’en Moles.

RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL 
del 3 al 15 de gener

CAVALCADA DE REIS 
5 de gener

Pl. de les Tereses
P

P

P

P

P

Montserrat

Can Xammar

La Riera

pl. de Santa Anna

Pl. de 
l’Ajuntament

Reciclar els avets i horaris de la brossa
Com cada any l’Ajuntament posa a disposició dels ciuta-
dans 32 punts de recollida d’avets de Nadal (veure plànol 
adjunt). Del 3 al 15 de gener es podran dipositar els arbres 
en aquests espais. Els arbres es trituren i es converteixen en 
adob orgànic per al manteniment dels parterres de la ciutat. 
Quant a la recollida de la brossa, els dies 24 i 31 de desem-
bre s’avança a les 15 h.

Començar l’any amb un bany al mar
Tots els mataronins estan convidats a començar l’any amb 
un bany al mar. L’1 de gener, davant del Centre Natació 
Mataró (CNM), tindrà lloc la primera banyada de l’any 
que per segon any consecutiu acabarà amb una xocolatada. 
L’any passat van participar-hi unes 300 persones, la meitat 
de les quals van gosar a tastar el mar. L’acte està organitzat 
pel Patronat Municipal d’Esports i el CNM.

Tota la informació a la web
La informació que apareix en aquestes pàgines es pot trobar 
a la web de l’Ajuntament (www.mataro.cat). A través 
d’aquesta pàgina també es pot enviar la nadala “Del mar 2” 
del dissenyador Pere Fradera i escriure la carta als Reis.
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Amb el Pla de Promoció Social 2006-2010 hem adquirit un compromís de lluita contra 
les desigualtats i l’exclusió social. Ara tu també hi pots participar. Entre tots podem 
aconseguir una ciutat més cohesionada i humana.

PLA DE PROMOCIÓ SOCIAL 2006-2010

Tots necessitem suport. 
ENS AJUDES?

www.mataro.cat  | Telèfon d’atenció ciutadana 010*  | Cuba, 47
 

*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 fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.
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RENFE	i	la	Constitució	tensen	el	debat	
dels	grups	municipals

El caos de Renfe es va traslladar al Ple i va demorar la 
seva marxa. A pocs minuts de començar el plenari, 
el debat sobre la proposta de resolució presentada pel 

grup municipal de Convergència i Unió (CiU) sobre els pro-
blemes ferroviaris i el col·lapse a les carreteres va encallar la 
dinàmica de discussió de la sessió i va generar dues contra-
propostes: la de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i la 
dels tres socis de govern (PSC, ERC i ICV-EUiA). El tripar-
tit, alhora, no es va mostrar unànime sobre la seva proposta 
i el PSC va voler desmarcar-se dels seus dos socis en el punt 
on es demanava la dimissió de la ministra de Foment, Mag-
dalena Álvarez, mantenint, així, la coherència de vot del seu 
partit al Parlament. L’estampa del Govern de la Generalitat 
es repetia, doncs, al Ple de l’Ajuntament de Mataró. De fet, 
el portaveu dels socialistes, Ramon Bassas, va esgrimir els 
mateixos arguments que el PSC nacional per justificar el vot 
en contra de rellevar la ministra: un canvi en el comandament 

de Foment dificultaria l’evolució de les obres ferroviàries i no 
afavoriria la ciutadania.

La diversitat de propostes va complicar una votació, on final-
ment va prosperar la del tripartit, amb el vot particular nega-
tiu del PSC sobre la dimissió d’Álvarez. L’acord entre tots 
els grups municipals, excepte el Partit Popular de Catalunya 
(PPC) que s’hi va abstenir, va quedar relegat a donar suport 
a les actuacions que està fent el Govern de la Generalitat per 
atendre els viatgers afectats per la suspensió temporal del 
servei, a demanar l’acceleració del seu restabliment i a recla-
mar les responsabilitats patrimonials i la reparació de tots els 
danys i perjudicis produïts. El PPC només va votar a favor en 
el punt on es demanava la destitució de la titular de Foment.

CiU, juntament amb el PPC, també va presentar una altra pro-
posta de resolució en l’àmbit ferroviari. Ambdós grups muni-

Un moment de la sessió plenària que va debatre llargament sobre els problemes ferroviaris que està patint Catalunya.
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Tots necessitem suport. 
ENS AJUDES?

 

*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 fora de Mataró: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.
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cipals demanaven a l’Ajuntament de Mataró que expressés el 
seu rebuig a l’actual traçat del Tren de Gran Velocitat (TGV), 
que discorre pel centre de Barcelona i que podria perjudi-
car els edificis de La Sagrada Família i La Pedrera. Aquesta 
proposta va ser tombada en rebre els vots contraris del PSC 
i ICV-EUiA i l’abstenció d’ERC. Els tres socis de govern 
van coincidir a assenyalar que aquest debat no correspon a 
l’Ajuntament de Mataró, sinó al de Barcelona.   

Un altre dels punts que van despertar més polèmica va ser 
la proposta de resolució presentada pel PSC, ICV-EUiA i 
PPC per celebrar un acte institucional amb motiu del dia de 
la Constitució, el 6 de desembre. L’acord, que va prosperar, 
va ser rebutjat per CiU, ERC i la CUP. Com era d’esperar, els 
arguments esgrimits a favor o en contra de la proposta es van 
centrar, principalment, en el contingut de la Carta Magna i 
van originar un discurs encès sobre identitat nacional. “Només 
demanem celebrar de forma reflexiva l’aniversari de la Consti-
tució, que és la que ha durat més temps, la que ha dut prosperi-
tat econòmica i un llarg període de pau”, va assenyalar Ramon 
Bassas. El regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria, va subratllar 
que “la Constitució Espanyola no és la de Catalunya, perquè 
retalla els nostres drets. Deixem la Constitució Espanyola per 
als espanyols” i va proposar com a acte institucional una cele-
bració per a la llibertat dels pobles. Safont-Tria va assenyalar 
que la Carta Magna és “filla de la por”, una expressió que 
va indignar profundament la portaveu d’ICV-EUiA, Quiteria 
Guirao. La regidora ecosocialista va utilitzar aquest qualifica-
tiu per justificar el seu sentit del vot, negatiu a la proposta de 
la CUP.  Per la seva banda, el cap del grup municipal de CiU, 
Joan Mora, va titllar la proposta d’ “electoralista” i el portaveu 
d’ERC, Francesc Teixidó, va justificar el seu vot contrari aler-
tant que la Constitució “s’ha convertit en un dogma de fe, en 
una icona sagrada que deixa de banda tota crítica o reforma”.

L’acte institucional del Dia de la Constitució se celebrarà a 
partir de l’any vinent, coincidint amb el trentè aniversari de 
la seva aprovació.

L’Estat espanyol, doncs, va centrar gran part del debat plenari 
i va despertar grans discrepàncies entre els grups municipals. 
On sí va haver acord unànime va ser en l’adhesió als actes 
d’homenatge a totes les víctimes de bombardejos durant la 
Guerra Civil a Mataró a través d’un reconeixement públic a 
Paquita Pla, ferida a la contesa. 

Mar	Loire
Corresponsal d’“El Periódico”

Acords de la sessió plenària del 8 
de novembre de 2007

Aprovació inicial d’ús d’aparcament al subsòl 
dels equipaments i de zones verdes

Tots els grups municipals, amb l’abstenció de la CUP, van votar 
a favor de les diverses modificacions puntuals del Pla General 
d’Ordenació Municipal per “la necessitat d’aparcament” que 
té la ciutat. La iniciativa també contempla agilitar els tràmits 
per a la construcció d’alguns equipaments.

Els policies locals en pràctiques podran 
utilitzar armes de foc

El Ple va aprovar una modificació del Reglament de la Policia 
Local perquè els agents en pràctiques puguin anar armats, a 
l’igual que els policies municipals d’altres localitats o d’altres 
cossos de seguretat. Tots els grups hi van donar suport, 
excepte CiU i la CUP, que hi van votar en contra.

La ciutat de Mataró es declara zona lliure 
d’aliments modificats genèticament

La proposta de resolució, presentada pel Govern, CiU i 
la CUP, contempla, entre altres, la definició d’un protocol 
d’actuació per garantir les bones pràctiques en el conreu. 
La proposta es va aprovar amb l’abstenció del PPC.

El Ple aprova que Mataró sigui subseu del 
Museo del Rock de Barcelona

Tots els grups municipals van aprovar la proposta de 
resolució presentada pel PPC. El portaveu popular, Pau 
Mojedano, considera que és una bona oportunitat per 
atreure els visitants de Barcelona, on s’instal·larà la seu 
definitiva del Museu.

Mataró vol ser la seu dels Serveis Territorials 
d’Educació del Maresme-Vallès Oriental 

El Ple va aprovar per unanimitat aquesta proposta de 
resolució presentada per CiU. L’Ajuntament ha mantin-
gut contactes amb Educació perquè aquests serveis, que 
han d’entrar en funcionament el 2008, s’ubiquin a la nau 
Can Cabot i Barba.
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La	Biblioteca	Pública	Pompeu	
Fabra	compleix	10	anys	
Al	llarg	d’una	dècada	han	passat	per	l’equipament	cultural	més	de	2	milions	
i	mig	de	persones.	Amb	aquesta	xifra	s’ha	convertit	en	el	centre	de	la	ciutat	
més	visitat	i	amb	més	socis.	En	10	anys	ha	incrementat	els	serveis	que	
ofereix	als	usuaris	i	gairebé	ha	triplicat	el	fons	documental.	L’Ajuntament	
treballa	en	l’avantprojecte	de	la	nova	biblioteca	de	l’Escorxador.

Un espai que ofereix informació, formació i oci, 
adreçat als ciutadans de totes les edats i proper a 
casa. Totes aquestes premises alhora sembla difícil 

que coincideixin en un sol espai però ja fa 10 anys que es 
poden trobar a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra (plaça 
d’Occitània, s/n).

La biblioteca es va inaugurar el 22 de novembre de 1997, per 
tant aquest any celebra els seus 10 anys de servei a la ciutat. 
Per aquest motiu, s’han programat una sèrie d’activitats que 
van des d’una exposició al lliurament de premis als millors 
lectors o la trobada d’intercanvi de punts de llibre.
En una dècada, l’equipament cultural ha tingut un creixe-

ment espectacular quant al nombre d’usuaris amb carnet (de 
4.000 a 36.500) i en l’augment de documents que formen 
part del fons (de 32.841 a 85.910), en el qual hi destaquen les 
col·leccions locals i comarcals. El centre també ha incremen-
tant els serveis que ofereix.

Serveis	per	a	totes	les	edats
A grans trets, la biblioteca la conformen l’àrea infantil, l’espai 
per a petits lectors, una hemeroteca, l’àrea de música i vídeos, 
l’àrea de música i esports i la sala de lectura i estudi, amb 200 
seients. La Pompeu Fabra està integrada dins de la Xarxa de 
biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, xarxa 
que inclou 175 biblioteques de la província. Això permet que 

La Biblioteca Pompeu Fabra té un fons de quasi 86 mil documents.
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els usuaris puguin accedir telemàticament als fons documentals 
d’altres biblioteques, tant públiques com universitàries.

Al llarg dels anys, les biblioteques han anat adquirint un 
paper essencial en el foment de la lectura en particular i de 
la cultura en general entre els ciutadans. En aquest sentit, la 
Pompeu Fabra ha anat incorporant serveis flexibles i adaptats 
a noves situacions. 

A més del servei estrella que és el préstec de llibres, contes, 
revistes, vídeos, discs co... també ofereix un munt de ser-
veis per facilitar la lectura i l’aproximació al món del llibre 
que ha anat ampliant amb els anys, com són la publicació 
de guies de lectura, el préstec interbibliotecari i el préstec 
als centres educatius.

Els usuaris també poden gaudir dels “Diaris del món”, 
un servei que permet al centre accedir a 180 diaris del 
dia de 60 països diferents en els seus respectius idiomes. 
S’imprimeixen en paper els més sol·licitats. Una altra opció 
per als usuaris és la possibilitat de poder veure televisió via 
satèl·lit o vídeos i escoltar música. 

Pel que fa a les noves tecnologies, el centre té 12 ordina-
dors fixos per poder connectar-se a internet i el gener de 
2006 es va posar en funcionament el sistema wi-fi perquè 
els usuaris puguin connectar-se gratuïtament a través del 
seu portàtil.

El 2002 la Pompeu Fabra va incorporar en les seves 
instal·lacions un Punt de Suport de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) i un punt d’informació de la Unió Europea 
per tal d’apropar-la al ciutadà. Aquest punt ofereix informació 
sobre viatges d’estudi, estades, tràmits, documentació o possi-
bilitats de treball a països europeus, entre d’altres temes.

Altres	serveis	més	especialitzats
A més del col·lectiu dels infants, adults i gent gran, un altre 
grup que conformen els usuaris de la biblioteca són la gent 
que presenta alguna dificultat per llegir. Per a aquest col·lectiu 
en concret s’ha muntat, un dia al mes, una trobada de lectura 
en veu alta. A més, també el centre disposa del servei de prés-
tec a domicili gratuït per a la gent amb problemes de mobilitat 
i d’un fons de lectura fàcil especialitzat per a persones amb 
dificultat de visió (amb la lletra més grossa) o amb problemes 
de lectura (com la dislèxia o la falta de memòria).

Pel que fa a l’edat dels usuaris, la tipologia ha anat canviant al 
llarg d’aquest període. Si en un principi els col·lectius infantil 
(fins a 13 anys) i joves (de 14 a 24 anys) eren els més habituals 
del servei, ara per ara els adults (de 25 a 64 anys) i gent gran (a 
partir de 65 anys) s’han convertit en els grans consumidors.

Activitats	socioculturals
Un equipament cultural com una biblioteca ha de ser un 
centre dinàmic que aglutini diferents formes d’expressió 
cultural i atregui públics de tota mena amb inquietuds diver-

Usuaris	amb	carnet	 4.000	 36.500
Documents	 32.841	 85.910
	 (més les revistes) (i la subscripció a 300 revistes 
  i a 14 diaris)

Vídeos	 743	 4.500

CD-ROM	 5	 400

Multimèdia	 6	 910

1997 2007

EN DEU ANYS

.	2.694.847	visites (mitjana diària de 960)

.	1.925.598	documents	prestats (mitjana diària de 527)

.	208.191	consultes	per	internet	(74 diàries)

.	1.746	activitats	d’animació	sociocultural	programades (mitjana de 15 al mes): 549 visites escolars, 

400 hores del conte, 309 conferències, 271 visites organitzades, 135 exposicions i 85 tertúlies.

LLIBRES ADULTS 67,35 %

LLIBRES INFANTILS 15,83%

CD 8,80%

DVD I VÍDEOS 6,07 %

MULTIMÈDIA 1,20 %

LA BIBLIOTECA EN XIFRES

PERCENTATGE ACTUAL DEL FONS DE LA BIBLIOTECA
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ses. Amb aquesta voluntat integradora, la biblioteca Pompeu 
Fabra ha organitzat quasi dos mil actes en 10 anys: exposi-
cions, hores del conte, conferències, visites escolars, visites 
organitzades i tertúlies.

Un	edifici	singular	i	sostenible
La construcció de l’edifici va començar l’any 1994, segons 
el projecte de l’arquitecte Miquel Brullet i va tenir un cost 
de 406,1 milions de pessetes, que es van finançar entre 
l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. 

La façana principal de l’edifici és un gran mur de vidre 
amb cèl.lules fotovoltaiques. També n’hi ha instal·lades al 
sostre. Aquestes tenen la funció de captar la radiació solar 
per generar electricitat, aire calent i aire condicionat. De 
manera que la biblioteca és energèticament autosuficient 
i permet que part de l’energia generada passi a la xarxa 
pública d’enllumenat. Va ser el primer edifici de la Unió 
Europea que funcionava amb energia solar.

Activitats	del	desè	aniversari
Els actes per commemorar els 10 anys d’existència de la Biblio-
teca pública Pompeu Fabra van tenir lloc el 22 de novembre. 
El programa d’activitats es va inaugurar amb l’exposició “10 
anys al vostre servei!”. La mostra gràfica pretén donar una 
visió del que han estat els 10 anys de vida de la biblioteca. Es 
pot veure fins al 20 de desembre al vestíbul del centre.

El dia 22 també es va fer el lliurament de premis als millors 
lectors de préstec i de sala; el recital poètic per commemo-
rar els 100 anys del naixement de la pintora mexicana Frida 
Kahlo; la presentació del punt de llibre del desè aniversari 
dissenyat per Perecoll i la 1a Trobada d’intercanvi de punts 
de llibre el 24 de novembre. També està previst una altra 
exposició “El punt de lectura. Apunts d’història i punts 
d’autor”, que encara no té data fixada, de la Fundació Caixa 
de Sabadell i del Servei de Biblioteques de la Diputació.

L’Escorxador:	seu	de	la	nova	biblioteca
En aquests moments, el Servei d’Obres de l’Ajuntament 
està treballant en la redacció de l’avantprojecte de la nova 
biblioteca que s’ha d’ubicar a l’Escorxador. El finançament 
d’aquest equipament el farà l’Ajuntament, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya a través de la Llei de 
barris que ha atorgat 3 milions d’euros a aquest concepte.

Atès que hi haurà una altra biblioteca a la ciutat, s’ha creat 
el Pla de Biblioteques de Mataró que descriu com ha de ser 
el model de servei bibliotecari de la ciutat. La Pompeu Fabra 
exercirà de central (i de cap comarcal del Maresme com fins 
ara) i la de l’Escorxador actuarà com una extensió d’aquesta 
i com a centre de proximitat. Amb aquesta nova incorporació 
es crearà la nova xarxa de biblioteques de Mataró.

La nova biblioteca s’obrirà amb un fons inicial d’uns 12.400 
volums, 110 títols de revistes i amb 95 punts de lectura.
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L’equipament ofereix als usuaris activitats culturals per a tots els públics. La façana principal és un mur de vidre amb cèl·lules fotovoltaiques.
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ENTREVISTA

“Cal	consolidar	un	model	de	biblioteca	
que	ensenyi	a	trobar	la	informació”
Mercè	Millan	és	la	directora	de	la	Biblioteca	Pública	Pompeu	Fabra.	El	centre	
celebra	aquest	any	el	desè	aniversari	amb	un	seguit	d’activitats	i	amb	la	mirada	
posada	en	el	futur:	la	propera	construcció	d’una	nova	biblioteca	pública.

MERCÈ MILLAN
Nascuda	 al	 Vendrell	 és	 llicenciada	 en	 Història	
Contemporània	 per	 la	 Universitat	 de	 Barcelona	 i	
diplomada	en	Biblioteconomia	i	Documentació	per	
l’Escola	Universitària	Jordi	Rubió	i	Balaguer.
	
És	 la	 directora	 de	 la	 Biblioteca	 Púbica	 Pompeu	
Fabra	 des	 de	 1997,	 data	 de	 la	 seva	 inauguració.	
Des	de	 l’1	d’abril	 de	2001	és	 la	 cap	de	 zona	del	
Maresme:	coordina	i	assessora	 les	20	biblioteques	
de	la	comarca.

També	ha	estat	 la	 responsable	de	 les	biblioteques	
Folch	 i	 Torres	 de	 Barcelona,	 Singuerlín	 de	 Santa	
Coloma	 de	 Gramenet	 i	 bibliotecària	 titular	 a	 la	
Biblioteca	Infantil	i	Centre	de	Documentació	Santa	
Creu	de	Barcelona.

Quin	paper	ha	de	 jugar	una	biblioteca	en	un	
municipi?
“La biblioteca municipal ha de fer el paper de centre local 
d’informació que faciliti tot tipus de coneixement als seus 
usuaris. Ha de ser un centre amb un alt nivell d’oferta 
de cultura de la informació per poder oferir serveis per 
l’autoformació al llarg de la vida de l’usuari.”

En	10	anys	han	passat	 pel	 centre	més	de	2	
milions	 i	mig	de	persones,	 s’han	 incrementat	
els	serveis...	quin	és	el	pròxim	repte?
“El nou repte serà donar serveis dirigits al món de la socie-
tat de la informació. La informació com tots sabem no és 
escassa, a la biblioteca es pot trobar tot, especialment en el 
ciberespai. Estem ofegats d’informació que la nostra genera-
ció fa créixer constantment. No donem a l’abast de llegir la 
premsa, les últimes novetats editorials, els blogs, d’escoltar  
la música, les notícies, de navegar... Vivim una transforma-
ció accelerada que tindrà una important repercussió en tots 
els àmbits, on la quantitat i la qualitat de la informació serà 
la peça clau d’aquesta nova societat. La biblioteca comença 
a poc a poc a reaccionar, cal consolidar un model de biblio-
teca que ensenyi a la gent a trobar  la informació i no tant a 
aprendre continguts.”

Quines	seran	les	demandes	dels	usuaris	del	futur?	
“Els futurs lectors de la biblioteca hauran d’adquirir i man-
tenir al llarg de la vida el que podem anomenar una forma-
ció continuada. Això planteja problemes importants en el 
terreny de l’educació i la formació permanent, i és aquí on 
entrem les biblioteques.”

Aviat	hi	haurà	una	nova	biblioteca.	Què	signifi-
carà	això	per	als	mataronins?
“Primer de tot significarà una ampliació dels serveis biblio-
tecaris de la ciutat de Mataró. Segon la proximitat dels ser-
veis bibliotecaris als veïns on estarà situada aquesta segona 
biblioteca. Per últim és el començament d’una  xarxa urbana 
de biblioteques municipals.”
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CONVIU	MATARÓ

El	5	de	desembre	se	celebra	el	Dia	
Internacional	del	Voluntariat.

Ajudar, acompanyar, compartir... aquestes són parau-
les que coneixen molt bé els voluntaris.

Els voluntaris són un col·lectiu necessari i imprescindible en 
la nostra societat. De forma altruistra dediquen el seu temps 
als altres, i moltes activitats i iniciatives no es podrien tirar 
endavant ni créixer sense aquestes persones que recolzen la 
tasca dels professionals en mil àmbits diferents.

Les organitzacions de voluntaris tenen molt de pes i força 
i mobilitzen a molta gent, per tal de reconèixer i encoratjar 
a aquest col·lectiu que fa una tasca desinteressada i moltes 
vegades anònima, se celebra cada any, el 5 de desembre, el 
Dia Internacional del Voluntariat.

Per commemorar aquest dia, la Fundació Hospital Sant 
Jaume i Santa Magdalena i l’Ajuntament han organitzat la 
Setmana del Voluntariat (del 10 al 16 de desembre) farcida 
d’activitats. La Setmana començarà amb una conferèn-
cia (Centre Sant Pau, a les 18 h) i el dia 11 tindrà lloc un 
debat-reflexió sobre l’acció voluntària (sala d’actes de la 
Fundació Hospital, a les 18 h. c. de Sant Pelegrí, 3).

El dissabte 15 de desembre serà el dia més mogut de la 
setmana. Les activitats es faran a l’entorn de la plaça del 
Voluntariat. Aquest espai és una nova plaça que es va 
incorporar al nomenclàtor de la ciutat el març d’aquest 
any. Està situada al costat del nou Poliesportiu Municipal 
Teresa Maria Roca, a l’avinguda del Corregiment canto-
nada amb el carrer de Terrassa.

Així, el dissabte amb el lema “La teva plaça, la teva festa!”  
s’hi faran jocs per a infants, taller de sardanes i música, 
balls catalans i d’altres països, una campanya de donació 
de sang i a la tarda, a les 16.30 h hi haurà una trobada de 
gegants i batucades, música amenitzant la jornada i es fina-
litzarà amb una xocolatada per a tots.

Mataró	ret	homenatge	als	voluntaris	
amb	una	setmana	d’activitats

mésmataró

 

	 	 	
1. Mataró compta amb un teixit de voluntaris molt important que   
 es mou en àmbits molt diferents.

2. La plaça del Voluntariat està situada al costat del Poliesportiu   
 Municipal Teresa Maria Roca.
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CULTURAmésmataró

Tortell Poltrona va rebre un dels premis honorífics dels Premis Butaca 2007.

Gran	nit	del	teatre	i	cinema	català	
als	Premis	Butaca	2007
La	celebració	dels	XIII	Premis	Butaca	de	Teatre	i	Cinema	de	Catalunya,	el	passat	
26	de	novembre	al	Poliesportiu	Municipal	Teresa	Maria	Roca,	van	convertir	
Mataró	en	el	gran	escenari	de	Catalunya.	
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Aquests premis són els únics de votació popular a Cata-
lunya en arts escèniques. Al llarg de gairebé dos mesos els 
espectadors de teatre i cinema van poder emetre el seu vot 

en les diferents categories de nominats. El resultat i l’atorgament 
dels premis es van fer la nit del dilluns 26 de novembre, en una 
gala en la qual hi havia, entre premiats i convidats, una àmplia 
representació del sector teatral i cultural català.

“Plataforma” és el muntatge que es va endur més guardons, 
entre ells el de millor obra escènica, i “Salvador” va ser la millor 
pel·lícula escollida pels espectadors. La butaca al millor actor 
català de cinema va anar a mans de Sergi López. El conjunt dels 
premis va quedar molt repartit entre les diferents candidatures.

La gala va ser conduïda pels organitzadors del certamen, Glòria 
Cid i Toni Martín, en uns premis que sempre s’havien celebrat a 
Premià de Mar. Des de fa dues edicions, coincidint amb l’entrada 
de la Diputació de Barcelona en l’organització, la gala s’ha dut a 
terme a Viladecans l’any passat i a Mataró enguany. L’any que ve, 
però, tornaran a celebrar-se a Premià de Mar. 

A la gala hi va participar Trànsit Dansa, companyia resident al 
Teatre Monumental de Mataró. Un moment emotiu de la nit va 
ser l’atorgament de la Butaca honorífica a Tortell Poltrona, estre-
tament lligat amb la ciutat de Mataró.

Més informació:  www.cultura.mataro.cat/museu/calarenas/
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E X P O S I C I O N S

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

Museu	de	Mataró
El	Carreró,	17.

Mil	i	unes	rumbes.	50	anys	de	rumba	catalana
Fins	al	13	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
Fins	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.

Albert	Ibanyez.	Una	exposició
Del	14	de	desembre	al	13	de	gener	
Inauguració	el	divendres	14,	a	les	20	h
Projecte de la beca de producció de l’artista guanyador de 
la 6a Mostra d’Art Jove (2007).

Joan	Soler	Balcells.	Mataróh!
Del	14	de	desembre	al	13	de	gener	de	2008
Inauguració	el	divendres	14,	a	les	20	h
Instal·lació a partir del llibre fotogràfic original i en edició 
especial limitada creat per l’artista. 

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.

Jordi	Arenas.	Apunts	i		quaderns	de	viatge:	Grècia,	
Turquia		i	Tunísia
Del	21	de	desembre	al	23	de	març	de	2008
Inauguració	el	divendres	21,	a	les	19.30	h
Apunts i quaderns de viatge que mostren un aspecte poc 
conegut dels dibuixos i esbossos conservats en el llegat de 
l’artista. Espontaneïtat i traç ràpid i fresc, amb pulcritud 
i minuciositat.

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.

Santi	Clavell.	Viatge	interior
Del	21	de	desembre	al	24	de	febrer	de	2008
Inauguració	el	divendres	21,	a	les	19.30	h
Exposició de pintura de l’artista, en clau de viatge inte-
rior relacionant la consciència i l’ànima amb l’expressió 
artística.

Sala	2
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.

Maurici	Torner.	Turista	terrorista
Del	21	de	desembre	al	27	de	gener	de	2008
Inauguració	el	divendres	21,	ales	19.30	h
Exposició de l’artista, dins el cicle Roda el món. El viatge.

La	Galeria	/	La	Finestra
Yeun-Hee,	Kim.	La	patera	rosa
Fins	al	16	de	desembre
Exposició de l’artista guanyadora del premi internacional 
MmAC’06 (Mostra d’Art Contemporani de Mollerussa).

Domènec.	Here/Nowhere
Del	21	de	desembre	al	27	de	gener	de	2008
Inauguració	el	divendres	21,	a	les	19.30	h
Exposició d’aquesta peça de l’artista mataroní, dins el 
cicle Roda el món. El viatge.
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ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

La	Generalitat	 invertirà	 un	18%	més	
al	Maresme	el	2008

La diputada socialista Consol Prados va informar 
que “des del 2004 s’ha anat incrementant les 
inversions del Govern al Maresme, dels 44 M€ del 

2004 als 91,5 M€ del 2008, el que representa un augment 
del 107,7% en quatre anys”. Per la diputada “l’increment 
i les prioritats de la inversió respon a la necessitat de 
resoldre alguns dèficits que veníem arrossegant i que ens 
aquests moments el Govern atén conjuntament amb els 
diferents municipis”. Segons Prados les actuacions educati-
ves “s’emporten bona part del pressupost, el que significa: 
més i millors centres educatius per atendre a més població 
escolar, i més qualitat de l’educació com a inversió en el 
nostre capital social”. 
Una de les prioritats del Govern és la política d’habitatge. El 
2008 se’n construiran 550 de públics a la comarca. Consol 
Prados explica en aquest sentit que “el Pacte Nacional 
d’habitatge i la nova llei d’accés a l’habitatge són ins-
truments imprescindibles per fer les polítiques que el país 
necessita, i amb inversió, que és el veritable compromís 
per fer més accessible l’habitatge”. Un altre dels dèficits ha 
estat l’atenció a la salut mental. És per això que el 2008 es 
continuaran les inversions en la unitat d’atenció especialit-
zada a l’Hospital de Mataró, entre d’altres equipaments.
Pel que fa a la mobilitat, la diputada va dir que “ continua-
ran millores en alguns trams de les carreteres de la nostra 
comarca, com les millores en accessos i cruïlles, o l’esperat 
enllanç de Mataró Nord de la C-32”. També pel que fa a 
la mobilitat per Consol Prados continua sent una prioritat 
el transport públic “els socialistes al Maresme sempre hem 
apostat per un creixement i mobilitat sostenibles, no és cap 
novetat, és per això que seguim els treballs per continuar 
amb el carril bus a l’entrada de Barcelona, el suport al 
transport públic interurbà, els treballs del tren orbital fins a 
Granollers i d’allà a Vilanova connectant la segona corona 
metropolitana, i de manera prioritària i especial la situació 
de rodalies”. 

Ramon	Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Els regidors Ramon Bassas i Carme Esteban acompanyen la diputada Consol Prados 
en un acte sobre la nova Llei de serveis socials.
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La Consellera de Salut, Marina Geli, i l’alcalde Joan Antoni Baron, el dia de la 
primera pedra de les obres de l’Hospital.

El president Montilla durant la inauguració del nou centre del CEIP Anxaneta, 
fa uns mesos. 
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ESPAI	DELS	GRUPS	MUNICIPALS

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

El passat 30 d’octubre va tenir lloc el primer Ple de 
Pressupostos d’aquest mandat. A CiU varem optar 
per fer un discurs que donés la nostra visió sobre la 

situació actual de la Ciutat, sobre el Pla d’Actuació Munici-
pal que ens proposa el govern tripartit i per últim, pinzellades 
sobre el Pressupost i Ordenances Fiscals.  Nosaltres creiem 
que no hem de perdre de vista que el govern municipal 
administrarà un pressupost de més de 265 milions d’euros 
(més de 44.000 milions de pessetes) i que amb un pressupost 
així i una mentalitat més ambiciosa que il·lusioni i impliqui 
realment a amplis sectors de la societat, Mataró esdevindria 
aquest potent pol econòmic. 

Però aquest pressupost municipal ja ha començat amb mal 
peu. La manera com han portat la pantomima de procés 
participatiu i la forma com ens han presentat tota la docu-
mentació és indigne d’un govern encapçalat per un Alcalde 
que en el seu discurs d’investidura de tot just fa quatre 
mesos i mig s’omplia la boca oferint diàleg, concertació 
i consens. Segurament, unes paraules tant buides com les 
de dedicació plena o de que el govern seria operatiu des 
d’aquell mateix dia. Aquests han estat uns pressupostos 
marcats per la urgència i les presses amb les que s’ha fet 
el Consell de Ciutat i l’Audiència Pública. L’any passat el 
PAM ja contemplava una resposta al procés fet als Conse-
lls Sectorials i Territorials, que el Consell de Ciutat havia 
prioritzat i elevat al govern. Aquesta és la part important 
que no s’ha fet i per això tot el que han organitzat enguany 
ha estat una comèdia.

Després de llegir detingudament el PAM i el pressupost, 
el que més se’n destaca és novament la poca ambició i 

la manca de visió política per portar Mataró a liderar un 
territori i a exercir la seva capitalitat transformant aquesta 
iniciativa del govern en motor del progrés econòmic i 
garantia de futur esplendorós. 

Pel que fa a temes d’urbanisme i model de ciutat nosaltres 
no creiem en el seu creixement urbanístic extensiu i peri-
fèric sinó en el basat en plans de reforma interior. Creiem 
en la preservació de la riquesa arquitectònica del Mataró 
històric i en la rehabilitació abans que en la substitució. 
Pel que fa al TCM, la més gran inversió que fa la ciutat de 
Mataró, no està basada sobre estudis de viabilitat ni plans 
seriosos i el que és més preocupant, sense cap mena d’ajut, 
ni de la Generalitat ni de l’Estat. Sempre hem defensat que 
Mataró tingués una Ràdio Municipal, però la despesa que 
significa la creació d’una televisió pública es podria inver-
tir en altres necessitats. 

CiU ja ha fet al·legacions a l’augment del voltant del 7% 
de les taxes de recollida de brossa, tant domiciliaria com 
comercial, i creiem que com és possible que amb una 
inversió tant potent com es fa en la neteja viària i reco-
llida d’escombraries, la sensació del ciutadà no sigui la de 
que la situació ha millorat en justa proporció. També hem 
presentat al·legacions en la línia de la contenció d’algunes 
taxes i impostos, modificacions de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica i la supressió de determinades taxes 
sobre expedició de documents. El govern ha plantejat una 
estratègia de major persecució del conductor per cobrir 
despeses municipals incrementant un any més els ingres-
sos per multes de trànsit. 

Per tant, la responsabilitat principal de la manca d’ambició 
i del ritme de treball endormiscat és dels representants 
socialistes que acomodats en la seva professió de regidor, 
semblen estar més preocupats per oposar-se a l’oposició 
que per governar d’acord amb els temps que vivim.

Trobareu la meva intervenció al Ple del Pressupost a www.
ciumataro.cat

Joan	Mora	i	Bosch
President del Grup Municipal de Convergència i Unió

mésmataró
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Pressupostos	per	millorar?

Durant les últimes setmanes han coincidit la presen-
tació de l’ Informe de Conjuntura de Mataró amb  
algunes dades sobre l’economia a nivell estatal 

i global que ens fan pensar que estem deixant enrere una 
època de vaques grasses per entrar en una altra en què no 
ho seran tant. 

Paral·lelament s’està produint el debat dels Pressupostos pel 
2008, que engloba a més de la despesa de la Casa Gran, les 
Ordenances Fiscals i el Pla d’ Actuació, és a dir, en què es gas-
tarà el Govern Municipal els diners de tots els mataronins.

Els Populars de Mataró pensem que les dades que ens pro-
porciona el citat Informe i les notícies sobre l’economia que 
tots podem rebre no van d’acord amb el projecte de Pressu-
post que presenta el Tripartit Mataroní. 

Continuen basant els ingressos i l’activitat econòmica en 
bona part a l’activitat derivada de la construcció, quan 
l’alarma generada pels impagaments de les hipoteques 
està encesa en el sector i quan a Mataró descendeix el 
nombre de llicències demanades tan per obres majors com 
menors. Continuen sense resoldre el problema que tenen 
principalment els més febles per accedir al mercat de tre-
ball, l’atur malgrat disminuir lleument a la nostra ciutat, s’ 
incrementa en el col·lectiu de les dones i dels majors de 
44 anys. La creació d’empreses descendeix, ni que sigui 
lleument. I l’aposta per fer de Mataró una ciutat atractiva i 
capaç d’atreure turisme es veu truncada quan a l’ Informe 
s’afirma que l’ocupació hostelera disminueix un 2’4%. I 

cosa impensable a la nostra ciutat per primera vegada en 
molts anys disminueix el nombre d’autònoms, quan és de 
sobra conegut que l’auto ocupació ha estat una de les princi-
pals característiques de la nostra economia.

Davant d’aquest panorama des del Partit Popular de Mataró 
proposem prendre mesures que reactivin l’activitat econò-
mica, que facin que en la mesura del possible, els mataro-
nins disposin de més diners i que la nostra ciutat pugui ser 
més atractiva per atreure noves empreses.

Volem una política fiscal més ajustada, amb un control 
exhaustiu de la despesa. Una política i una administració 
municipal més austera i que pensi que els diners no cauen 
del cel i sí de l’esforç dels mataronins via els seus impostos.
Les mesures concretes serien:

Congelació de diferents tributs com l’IBI, la Plusvàlua i els 
que fan referència a les taxes i llicències d’obres i de la Taxa 
de la grua i de les zones blaves.

Bonificacions d’un 20% de l’ IAE durant 3 anys per a 
empreses que iniciïn la seva activitat a Mataró. d’un 15% 
en la llicència d’activitats i autoritzacions d’establiments 
a les mateixes empreses i bonificacions fiscals a aquelles 
empreses amb una facturació superior al milió d’euros per 
la creació de nous llocs de treball o per realitzar mesures 
que permetin conciliar la vida laboral i familiar dels seus 
empleats i empleades.

Incentivar a empreses de nous sectors com ara el medi 
ambient, la indústria cultural, el sector nàutic i els serveis 
a les persones per que iniciïn els seus projectes a Mataró, 
dotant-los d’una incubadora d’empreses específiques per 
aquests sectors amb un alt valor afegit.

En definitiva es tracta d’apostar per l’austeritat i pels nous 
sectors emergents ja que entenem que és en aquests on 
poden trobar el seu futur molts mataronins.

José	Manuel	López
Grup Municipal del PPC
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8	d’octubre,	dia	nacional	de	l’habitatge!

Avançar	 en	 el	 dret	 a	 gaudir	 d’un	 habitatge	
digne,	condició	per	formar	govern

El Pacte Nacional per a l’Habitatge impulsat pel 
Govern de la Generalitat, concretament pel Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge, ha posat d’acord 

a constructors, promotors, sindicats, agents socials, de la 
propietat i molts d’altres, a compartir solidàriament les solu-
cions als problemes més immediats que presenta en aquests 
moments l’habitatge a Catalunya.

Tot just fa dos mesos, el 8 d’octubre, se signava el Pacte. 
Són d’aquells moments que caldrà recordar com una fita 
històrica. Quan les persones que representen interessos tan 
dispars concreten compromísos, és perquè hi ha voluntat 
d’intervenir per atendre un dels problemes més sentits per 
la gent: l’habitatge.   

L’Ajuntament té política d’habitatge 

En aquest Pacte, els ajuntaments també hi som, com hi són 
els partits polítics, menys CiU i el PPC. El compromís  de 
les administracions locals és que junt amb la Generalitat es 
vagin concretant les possibilitats de nou sòl, la rehabilitació 
de zones concretes de la ciutat, la planificació conjunta amb 
altres ajuntaments i altres actuacions.

El nostre Ajuntament té política d’habitatge que inclou la 
millora a l’accés, la rehabilitació, els ajuts al pagament de 
lloguer, la mediació entre l’oferta i la demanda... Però no hi 
ha prou, el que calen són més recursos econòmics per aten-
dre universalment les necessitats.

La previsió de la Generalitat és d’augmentar un 300% sobre 
els recursos econòmics aportats a polítiques d’habitatge al 
2006. A Mataró hem d’estar preparats per fer una eficient 
gestió dels recursos que ens toquin, i ens tocaran en tant 
que detectem bé les nostres necessitas i les defensem allà 
on calgui.

Resposta coherent a la necessitat d’habitatge social

El Parlament de Catalunya va canviar la Llei d’Urbanisme al 
2004 introduint la reserva de sòl per habitatge de protecció 
pública (HPP) amb un mínim del 20% i el 10% per habitatge 
assequible (HA). Així mateix va crear la figura d’habitatge 
dotacional en sòl d’equipament. La modificació de la Llei al 
2007 li suma el 10% per habitatge concertat (HC) i la Llei 
del Dret a l’Habitatge possibilitarà que en sòl consolidat 
també es pugui incloure aquest tipus d’habitatge. Aquest 
últim aspecte per garantir que els centres i els barris tinguin 
habitatge assequible.

La Llei del Dret a l’Habitatge concretarà encara més quin 
és el paper que hem d’assumir els ajuntaments per fer front 
a aquest problema de país ja que estableix que en vint anys 
els municipis hauran de destinar el 15% del parc d’habitatge 
a polítiques socials. Un gran repte de ciutat i de país al qual 
ja hem començat a fer front des del Govern Municipal els 
últims quatre anys.

Nosaltres creiem que la situació de moltes famílies, persones 
discapacitades, joves, avis i àvies, es mereixen que ens pren-
guem seriosament les solucions als problemes d’habitatge. I 
nosaltres ens ho prenem seriosament.

Quiteria	Guirao	Abellán
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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8	d’octubre,	dia	nacional	de	l’habitatge!

A mitjans d’octubre els sociòlegs Salvador Cardús i 
Lluís Tolosa (president i director tècnic de la Fun-
dació Audiències de la Comunicació i la Cultura 

(FUNDACC), respectivament) presentaven un preocupant 
informe (“La dieta mediàtica i cultural dels joves”) que estu-
dia el consum cultural i el consum dels mitjans de comuni-
cació dels joves catalans pel que fa a premsa, revistes, ràdio, 
televisió, internet, llibres, cinema, videojocs, música, con-
certs, espectacles i exposicions.

Pel que fa als consums culturals, l’informe publicat desta-
cava que són molt baixos tant en joves com en adults i que 
els joves consumeixen menys llibres i menys exposicions 
però més cinema i més concerts que els adults.

Pel que fa al consum cultural en funció de la llengua, l’estudi 
ens deia que el castellà és la llengua més freqüent en la dieta 
cultural tant en els joves com en els adults i que el consum 
cultural en català i castellà s’iguala en exposicions i especta-
cles però el consum de cinema, videojocs, música, concerts i 
llibres és molt superior en castellà que en català.

Tenim per tant, dues problemàtiques ben diferenciades: 
per una banda, el baix consum cultural de la població i per 
l’altra, la utilització majoritàriament del castellà per sobre 
del català a l’hora de consumir aquests productes culturals. 
A més sabem que aquestes problemàtiques estan accentua-
des en l’edat juvenil. 

Aquestes dades ens indiquen algunes de les línies d’actuació 
que cal prioritzar des de les administracions públiques.

Una d’aquestes ha de ser evidentment buscar els mecanis-
mes per tal d’acostar la cultura a un públic més ampli, fer-
la més atractiva, trobar la manera d’augmentar-ne l’interès 
mitjançant noves fórmules i noves propostes. 

Però voldria destacar la gran importància, m’atreviria a dir 
que estratègica, no ja per la cultura sinó per la ciutat i el país, 
d’aconseguir augmentar i estendre aquests hàbits entre els 
nostres infants i joves. 

Hem d’apostar per fer arribar les manifestacions cultu-
rals als nens i nenes de ben petits. Cal fomentar els hàbits 
d’escoltar música, de la lectura, d’anar al teatre, als museus, 
a un espectacle de dansa,... Aquesta tasca l’hem de fer els 
pares, l’han de fer les escoles i també l’hem d’impulsar des 
de l’administració.

Els concerts familiars, els tallers de dansa infantils, les acti-
vitats que es fan per fomentar la lectura i per anar al teatre, 
els tallers als museus, el cicle de cinema infantil en català,... 
i qualsevol activitat relacionada amb la programació cultural 
pels més petits és prioritària.

Totes aquestes accions, tota aquesta programació ha d’estar 
ben adequada a cadascuna de les edats i s’ha de fer sobre-
tot amb criteris de qualitat perquè és molt important que 
l’experiència cultural dels infants sigui gratificant i que els 
generi ganes de voler repetir. El contrari acaba sent una 
“obligació” contraproduent a mitjà i llarg termini.

El repte, doncs, és aconseguir acostar la cultura als nostres 
fills i cal dir que de passada, com que als nens “cal acompan-
yar-los”, les activitats culturals infantils acabaran sent ni que 
sigui “per força”, activitats culturals familiars.

Sergi	Penedès	Pastor
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra

Activitats	culturals	familiars
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El Ple de l’Ajuntament de Mataró del novembre va 
aprovar que cada 6 de desembre se celebrarà un acte 
institucional que enalteixi els valors de la Constitu-

ció espanyola de 1978. Aquesta proposta va ser idea del PP, 
després s’hi van sumar el PSC-PSOE i ICV, amb la qual 
cosa, aquestes formacions arraconen el discurs catalanista i 
d’esquerres i aposten per espanyolitzar la política municipal.

Des de la CUP no podem ni volem legitimar la Constitució 
espanyola perquè el camí que portà a la seva elaboració i les 
condicions en què se celebrà el referèndum de 1978 són, com 
a mínim, qüestionables. La transició postfranquista, lluny de 
ser modèlica i pacífica, estigué marcada per escenaris de vio-
lència política extrema i per la constant amenaça d’un exèrcit, 
que finalment intentà el cop d’Estat del 23-F.

En l’actualitat, la Constitució espanyola no respon a les neces-
sitats ni a les inquietuds de la societat catalana. El futur passa 
pel dret de decidir dels pobles, el futur és l’Autodeterminació. 
Prop d’un 60 % de les catalanes i els catalans en són parti-
daris i, malgrat aquesta evidència, encara hi ha dues rèmo-
res que hem d’arrossegar: primera, tenim una classe política 
catalana hereva de la por i mesella a l’Espanya de la Monar-
quia i les Autonomies i, segona, ens enfrontem a un rebrot de 
l’espanyolisme que ens vol recloure en fórmules jurídiques 
del passat, amb normes intocables i fetes a la seva mida.

Finalment, hi ha la figura intocable del Rei Juan Carlos I de 
Borbón. La Monarquia, una institució anacrònica i antidemo-
cràtica, va ser imposada pel Dictador Francisco Franco amb 
l’única funció de representar la unitat d’Espanya. Un Rei que 
ha reunit una fortuna a costa de l’erari públic, que fa negocis 
i que manté actituds colonials envers el Rif (Ceuta i Melilla) i 
l’Amèrica Llatina. Darrerament, les crítiques al Rei han estat 
objecte de repressió, censura i persecució; posant en evidència 
les greus limitacions democràtiques de l’Estat espanyol. 

Per tant, en comptes de perdre el temps celebrant una consti-
tució i uns símbols caducats, seria més interessant incentivar 
els valors republicans i democràtics, treballar per la llibertat 
de tots els pobles i afavorir la promulgació d’una Constitució 
dels Països Catalans.
 
Lamentem que la nostra proposta alternativa al ple municipal 
per transformar aquest acte d’apologia a la constitució espan-
yola en un acte per les llibertats dels pobles, tingués el vot 
contrari de tots els altres grups municipals.

A l’ajuntament Mataroní hi ha qui aposta per una constitució 
espanyola del passat i repressiva, i hi som els qui, amb visió de 
futur, caminem cap a la sobirania política.

Xavier	Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal CUP

http://mataro.cup.cat

Ni	rei,	ni	Constitució	espanyola:	
independència!
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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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