
La

22 El 18 de maig, 
 portes obertes 
 als museus

19 Entrevista a la delegada  
 de la Generalitat a la Unió  
 Europea, Anna Terrón

9 Mataró creix en zones         
 verdes, que s’adapten 
 a la sequera

Núm. 29 · maig 2008

La Policia Local, 
a prop del ciutadà





mésmataró

 3

Joan Antoni Baron i Espinar | Alcalde de Mataró

    

Només en una societat on la seguretat de ciutadans 
i ciutadanes estigui garantida podem parlar de lli-
bertat i de democràcia. És cert que no existeix la 

seguretat total, que sempre existiran problemes que pertor-
baran la normalitat, però igualment és cert que cal treballar 
per aconseguir les majors condicions de seguretat possible 
per garantir la convivència de la ciutadania en un sistema tan 
complex com són les ciutats modernes.

La seguretat no és només una qüestió policial, però la poli-
cia és element imprescindible per garantir la seguretat. Amb 
aquests principis hem treballat intensament en els darrers 
anys per poder dotar-nos d’uns cossos policials preparats 
per atendre les demandes, múltiples i diverses, que els ciu-
tadans i ciutadanes reclamen. I amb un cert orgull ciutadà 
podem dir que la nostra ciutat compta amb una Policia Local 
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que és referent per a moltes ciutats, pobles i viles de Cata-
lunya. Per la seva professionalitat, preparació, dedicació i 
esperit de servei. Una policia del segle XXI al servei dels 
mataronins i mataronines. 

Els cossos i forces de seguretat amb competències a la ciutat:  
Policia Local, Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de Policia i 
Guàrdia Civil, han sabut construir un espai de treball policial 
eficient i proper a la ciutadania. Executant les competències 
pròpies de cada cos i cercant la col·laboració i el treball coor-
dinat per vetllar per la seguretat, el civisme i la convivència. 
Amb estricte respecte a la llei i als drets i deures dels ciutadans 
i ciutadanes. El treball fet ha estat important, els reptes que es 
presenten també ho són. El Pla Estratègic de la Policia Local 
i el Pla de Seguretat de Mataró volen donar resposta a aquests 
reptes i fer que Mataró continuï essent una ciutat segura.

La seguretat que 
garanteix la democràcia

Els articles signats i les fotografies, dibuixos o gràfics que els acompanyen expressen l’opinió dels seus autors
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     1. Tot i la pluja, la inaguració va comptar amb la presència d’un nombre   

 important de membres de la comunitat educativa. 

2. Els cursos de formació que ofereix l’IMPEM són una eina indispensable 
 per accedir al món laboral.

3. Fotografia de família dels participants de la Mostra de Teatre Juvenil de   
 l’any passat.
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NOTÍCIES

L’Ajuntament i la Generalitat inauguren la seu dels 
Serveis Territorials d’Educació al Cafè de Mar 

El conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, 
i l’alcalde, Joan Antoni Baron, van inaugurar, el 18 d’abril, 
aquest equipament, ubicat en un edific catalogat, que ofereix 
serveis a la comunitat educativa de la zona. L’empresa muni-
cipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) ha 
rehabilitat l’edifici i ha reurbanitzat l’entorn i l’aparcament 
ubicat al subterrani de l’equipament amb un pressupost 
d’1.734.000 €. L’àrea que engloba el Servei Territorial del 
Maresme-Vallès Oriental disposa de 114.123 alumnes dis-
tribuïts en 234 centres d’educació infantil, primària, secun-
dària i d’adults. L’edifici ha de ser la seu de la Fundació Unió 
de Cooperadors però aquests hi han renunciat temporalment 
per facilitar l’arribada dels Serveis Territorials d’Educació. 
Aquest organisme de la Generalitat tindrà la seu definitiva a 
la fàbrica Cabot i Barba, un edifici que forma part del patri-
moni industrial.

Els treballadors podran triar entre 38 cursos de 
formació contínua durant el curs 2008-2009

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
(IMPEM) ha presentat l’oferta de cursos, seminaris i tallers 
de formació contínua per al curs 2008-2009. La formació va 
dirigida a persones que treballen amb l’objectiu que aquestes 
millorin i ampliïn la seva formació. En total hi ha 38 accions 
formatives que es tradueixen en unes 600 places i 400 hores 
lectives en diferents àmbits econòmics: administració i 
empresa, comerç i màrqueting, informàtica i noves tecno-
logies, innovació i cooperació, recursos humans i habilitats 
directives i serveis socials. L’IMPEM ha comptat amb la par-
ticipació de diverses entitats per dissenyar aquest catàleg de 
formació contínua. 

La VIII Mostra de Teatre Juvenil se centra en les 
obres de William Shakespeare

El director teatral Oriol Broggi participarà enguany en la 
VIII Mostra de Teatre Juvenil, una iniciativa on els alumnes 
dels instituts de la ciutat mostren el treball escènic que han 
fet durant tot el curs escolar. Enguany, els joves han treballat 
obres cabdals del dramaturg William Shakespeare i les por-
taran a escena al Teatre Monumental, del 8 al 15 de maig. Els 
centres que participen en aquesta iniciativa són els instituts 
Pla d’en Boet, Alexandre Satorras, Puig i Cadafalch, Miquel 
Biada, Damià Campeny i Thos i Codina. 
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NOTÍCIES mésmataró

 

1. Imatge de la bastida que permet els treballs de restauració de la xemeneia  
 del conjunt catalogat de la nau Minguell. 

2. Una de les parades de peix del mercat de la plaça de Cuba. 
 

3. Els castellers van descarregar un cinc de set, un quatre de set amb agulla,  
 un tres de set i un vano de cinc.
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PUMSA inicia la rehabilitació de la xemeneia de 
la fàbrica de Can Minguell

La nau Minguell, catalogada dins el Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic, data de l’any 1854 i era una fàbrica de filatura, 
tint i confecció. El conjunt fabril es troba al carrer d’Antoni 
Puigblanch, entre els carrers de Sant Bonaventura, de Pasqual 
Madoz i de Manuel José Quintana. L’empresa municipal Pro-
mocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va iniciar, al 
mes de març, els treballs de rehabilitació de la xemeneia que 
es trobava en un estat degradat de conservació. La rehabilita-
ció de la xemeneia es portarà a terme en diferents fases. La 
primera, adjudicada a l’empresa Vertisub, SL per un import de 
15.549 €, consistirà en la inspecció de l’interior de la xeme-
neia i en la neteja de les restes de construccions adossades. Un 
cop retirats els elements externs no propis de la xemeneia, es 
definiran els treballs que es faran en les properes etapes.

L’Ajuntament adjudica la reforma del mercat 
de la plaça de Cuba que s’iniciarà al juliol

Els treballs per reformar el mercat de la plaça de Cuba 
es van adjudicar, en la Junta de Govern Local del 31 de 
març, a l’empresa Unió Temporal d’Empreses (UTE) G56-
OBREL, SA per un import de 5.485.833 €. Les obres es 
faran en dues fases. El proper mes de juliol s’iniciarà la 
primera, de 41 dies. Durant aquest temps, que coincidirà 
amb l’època vacacional, les parades romandran tancades. 
Després, l’activitat comercial es rependrà i conviurà durant 
18 mesos amb les obres de la segona fase. El futur mercat 
disposarà d’una zona de producte fresc, d’un supermercat, 
zona de gestió de residus, zona logística, aparcament i zona 
de dinamització comercial. Aquesta actuació s’inclou en el 
Programa d’Orientació dels Equipament Comercials. 

La nova seu dels Capgrossos permet assajar 
castells de fins a 10 metres

El 20 d’abril es va inaugurar oficialment la nova seu de la 
colla castellera Capgrossos de Mataró. El local, ubicat al 
recinte modernista de Cal Collut-Escorxador, disposa de 
1.040 m2 i d’una sala de triple alçada. L’empresa municipal 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) ha estat 
l’encarregada de redactar el projecte del nou edifici, pro-
moure la seva construcció i arrendar-lo posteriorment a la 
colla castellera que compta amb prop d’un miler de membres. 
Les obres van començar el novembre de 2006 i han tingut un 
cost de 2.650.000 €. 
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1. Durant la hissada, la Colla Castellera Capgrossos de Mataró va fer pilars   
 al costat de la nova instal·lació de la plaça de Santa Anna.  

2.  A la imatge, una de les atraccions amb la que van poder gaudir, l’any   
 passat, els més petits de la ciutat. 

3. Un moment de l’entrega dels premis Enginy de l’edició anterior.
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L’Ajuntament hissa la bandera catalana a la 
plaça de Santa Anna

El 19 d’abril va tenir lloc la hissada de la bandera de Cata-
lunya a la banda nord de la plaça de Santa Anna. La bandera, 
instal·lada a 12 m d’alçada, fa 3x2 m i el color escollit per al 
pal ha estat gris com el color dels fanals de la plaça. A més, 
també s’ha construït una barana protectora per protegir el pal 
de possibles topades de vehicles que usen aquesta zona per fer 
càrregues i descàrregues. També s’instal·larà un focus de llum 
concèntric que apuntarà directament a la bandera i la mantin-
drà il·luminada fins a mitjanit. El Ple del mes de setembre va 
acordar per unanimitat la col·locació d’aquest símbol en un 
lloc destacat de la ciutat, a instàncies d’una proposta de reso-
lució del Grup Municipal de Convergència i Unió.
 

La Fira d’Atraccions i la Fireta de Primavera se 
celebraran del 9 al 18 de maig

La Fira d’Atraccions comptarà enguany amb 125 atraccions 
al Nou Parc Central. La zona de bars, ubicada a l’interior del 
Parc Central Vell, disposarà d’una oferta de vuit restaurants 
i amb l’actuació de tres grups musicals els dies 10, 14 i 17 
de maig. Durant els dies de la Fira de Mataró, del 9 al 18 
de maig, els mataronins també podran passejar per la Fireta 
de Primavera que s’ubicarà al passeig de la Ciutadania del 
Parc Central Nou. Enguany hi haurà 40 casetes amb artesans 
que posen a la venda articles de regal. Com en les darrreres 
edicions, s’instal·larà un punt d’assistència de Creu Roja per-
manent a les oficines de fires. L’Institut Municipal de Promo-
ció Econòmica de Mataró (IMPEM) oferirà un servei gratuït 
d’autobús durant els dissabtes i festius, de 18 h a 23 h. Aquest 
servei, gratuït per als assistents a la fira, farà el mateix circuit 
que l’habitual de la línia 0 (Transversal).

Els guanyadors dels premis Enginy podran 
estudiar un any gratis a l’EUPM

Fins al 30 de maig, els alumnes de segon de batxillerat 
científic i tecnològic dels centres d’ensenyament poden 
presentar el seu treball de recerca a l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró (EUPM). Els alumnes poden optar 
a beques per estudiar gratis el primer any dels estudis que 
s’ofereixen en aquest centre universitari: electrònica, infor-
màtica i telemàtica. Els premis Enginy no tenen en compte 
el millor expedient acadèmic, sinó la creativitat, originalitat 
i comprensió desmostrada en el treball de recerca, element 
indispensable per finalitzar segon de batxillerat. 
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1. Els joves creadors apliquen noves tècniques i materials per crear les seves  
 obres artístiques.

2.  Les sol·licituds per accedir a una plaça d’escola bressol es poden presentar a  
 diferents punts de la ciutat.

3. La plaça del Voluntariat és un indret que recull, en plaques, tres valors fona- 
 mentals per al desenvolupament d’una societat.
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La 7a Mostra d’Art Jove tria treballs de vuit 
artistes de tot Catalunya

Els joves seleccionats són Aba Carbonell, Laura Cardona, 
Rafael Forga, Cristina Ibañez-Tarter, Margarita Pineda, Raül 
Roncero, Kenneth Russo i Gemma Tro. La inauguració de 
l’exposició es farà el 29 de maig, a les 20 h, a l’Espai f. Aquell 
mateix dia el jurat farà públic el guanyador o guanyadora del 
certamen que obtindrà un premi triple: una exposició individual 
a l’Espai f, la participació en un dels tallers de la Quinzena d’Art 
de Montesquiu (QUAM) i un taller de Can Xalant. Aquesta ini-
ciativa pretén donar a conèixer els nous creadors i les tendències 
artístiques amb les que creen. Enguany s’han rebut 21 propostes 
d’arreu de Catalunya perquè és la primera vegada que la Mostra 
d’Art Jove s’obre més enllà de la comarca del Maresme. 

Les escoles bressol municipals obren el període 
de preinscripció per al curs 2008-2009

L’Institut Municipal d’Educació (IME) ofereix 809 places 
per als infants nascuts els anys 2006, 2007 i fins al 12 de 
maig de 2008. Les places s’ofereixen a l’Escola Bressol (EB) 
Cerdanyola, Elna, Els Menuts, La Llàntia, La Riereta, Les 
Figueretes, Rocafonda i Tabalet en horari de jornada com-
pleta i jornada intensiva, en el cas de l’EB Tabalet. Aquestes 
809 places, en funció de la demanda de mitges jornades, es 
poden ampliar fins a 865. Les sol·licituds i la documentació 
es poden presentar del 5 al 16 de maig a l’IME, a les ofici-
nes d’atenció ciutadana o als centres cívics. El 22 de maig 
es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació obtin-
guda segons els criteris de prioritat que marca el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat. En la llista, l’IME també 
adjudica aleatòriament un número pels casos d’empat que 
es resoldran el 23 de maig en un sorteig públic. La llista 
d’alumnes admesos es farà pública el 30 de maig. 

Mataró ret homenatge als voluntaris amb la crea-
ció d’un monument

La plaça del Voluntariat, situada a l’avinguda del Corregiment, 
compta, des del 13 d’abril, amb un monument d’homenatge 
als voluntaris. El monument s’ha creat amb plaques de fosa 
dúctil amb lletres que formen tres paraules, corresponents a 
tres valors del voluntariat: generositat, solidaritat i compromís. 
Les plaques s’han col·locat al costat de tres escocells triangu-
lars on s’han trasplantat tres roures australians que provenen de 
l’Estadi Municipal d’Atletisme. El pressupost de l’actuació ha 
estat d’11.757,73 €. 
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La liquidació del pressupost 2007 es tanca 
amb un romanent d’1’8 milions d’euros

L’Ajuntament i els organismes autònoms han 
tancat el pressupost municipal de 2007 amb un 
romanent de tresoreria consolidat d’1.832.044,70 
€. Els ingressos i les despeses corrents de l’any 
2007 s’han incrementat respecte l’exercici 
anterior amb un creixement dels ingressos del 
6,23% i d’un 13,34% pel que fa a les despeses. 
Els ingressos han estat de 117.936.544,71€ 
mentre que les despeses registrades van ser de 
116.139.560,77€. L’endeutament registrat ha 
estat d’un 73,07%, percentatge que no supera 
el 110% d’endeutament màxim que estableix el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. Pel que fa a la liquidació específica dels 
organismes autònoms, la majoria d’aquests han 
tancat l’exercici amb números positius. El Ple 
del 3 d’abril va donar compte d’aquestes xifres 
a la ciutadania i als grups de l’oposició.

PUMSA enregistrarà imatges de la 
transformació urbanística del front de mar

El Rengle, la Porta Laietana, la ronda de 
Barceló, la zona on es troben la Cooperativa 
Agrària, l’antiga fàbrica Cabot i Barba i el 
Cafè de Mar, i l’espai que ocupen el passeig 
Marítim i el Port són els cinc àmbits que inte-
gren la nova façana marítima de Mataró, un 
sector en transformació que l’empresa muni-
cipal Promocions Urbanístiques de Mataró, 
SA (PUMSA) vol enregistrar per crear un 
arxiu d’aquest canvi urbanístic. L’objectiu 
és deixar constància de la transformació de 
la ciutat en aquest sector i crear un arxiu 
d’imatges per a usos futurs. L’empresa que 

en farà el seguiment gràfic, amb una especial 
dedicació al Rengle, és Clara Films, SA. El 
projecte té un pressupost de 182.000 €.

Els contenidors de La Rambla se soterren per 
minimitzar l’impacte visual

El Servei de Manteniment i Serveis Muni-
cipals de l’Ajuntament ha portat a terme les 
obres necessàries per soterrar els contenidors 
de La Rambla, situats en el tram que va des del 
carrer de Lepant fins al carrer de Sant Agustí. 
Les obres, amb un pressupost de 58.335,12 €, 
han anat a càrrec de l’empresa Áridos Serrano, 
SL i s’han portat a terme durant el mes d’abril. 
Dels sis contenidors que s’han instal·lat, tres 
són per a la selectiva (envasos, vidre, paper i 
cartró), dos es destinen a la fracció de rebuig i 
un és per a la fracció orgànica.  

El fons documental audiovisual de Televisió 
de Mataró passa a ser municipal

L’arxiu està format per 7.266 cintes amb 
8.514 hores de gravació que contenen més 
de 70.000 actes enregistrats a Mataró i el 
Maresme durant els darrers 24 anys. El con-
tracte d’adquisició, amb un cost de 672.738 
€, comprèn a més de la cessió per part de 
Televisió de Mataró (TVM) de les imatges 
i els seus drets de reproducció en exclusiva 
a l’Ajuntament, les tasques de digitalització 
dels arxius, actualment en formats vídeo 8 i 
mini DV, i d’indexació i classificació de tot el 
contingut, que durà a terme TVM. La duració 
del contracte és de quatre anys, del 15 d’abril 
de 2008 al 14 d’abril de 2012, tot i que està 
previst que es pugui prorrogar dos anys més. 

El trasllat de Can Fàbregas i de Caralt 
s’adjudica a l’arquitecte Josep M. Puig Boltà

La redacció del projecte de desmuntatge, 
trasllat i emmagatzematge de la nau princi-
pal, els edicles i la xemeneia de la fàbrica de 
Can Fàbregas i de Caralt anirà a càrrec de 
l’arquitecte Josep M. Puig Boltà. L’empresa 
municipal Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA (PUMSA) li ha encarregat el pro-
jecte per un import de 111.176 €. Per la seva 
banda, la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya ha 
designat a l’arquitecta Mercè Costa Marto-
rell per fer el seguiment. Actualment, l’edifici 
es troba al carrer de Miquel Biada i, després 
del trasllat, s’ubicarà en l’encreuament que 
formen els carrers de Miquel Biada i Tetuán. 

Un miler de persones visiten l’Ajuntament en 
la jornada de portes obertes de Sant Jordi

Un total de 1.306 persones, dividides en 
grups, van efectuar aquesta visita des de les 
10 a les 18 h. Aquests ciutadans van rebre un 
punt de llibre i un roser mini, varietat Cata-
lunya, amb recomanacions de reg sostenibles. 
De les 1.306 persones que van visitar les prin-
cipals sales de l’edifici (Sala de Sessions, Sala 
de Regidors, Sala dels Lleons, vestíbul i pati 
central i galeria dels mataronins il·lustres) 
gairebé la meitat, 644, van ser escolars de 
nou centres educatius i d’altres associacions 
socials que havien concertat prèviament 
aquesta visita guiada pels regidors del consis-
tori. La resta de visitants, 662, van ser ciuta-
dans a nivell particular.
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El Parc de Mar és un espai de 37.500 m2 on els mataronins poden passejar, descansar i fer esport. 
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Mataró creix en zones verdes i 
s’adapta a la situació de sequera 
La ciutadania disposa d’1.082.242 m² de zones verdes. Un equip de 81 
persones treballa per mantenir aquests espais que s’han adaptat al nou clima 
amb diferents accions com l’aplicació d’un sistema de reg intel·ligent.

El Parc de Mar, que es va inaugurar fa un any, és una 
de les noves zones verdes que s’han incorporat a la 
ciutat. Però a banda d’aquest gran parc de 37.500 m², 

l’Ajuntament treballa dia a dia per aconseguir dos objec-
tius: incrementar el nombre de zones d’aquest tipus on els 
mataronins poden descansar, jugar, relacionar-se o practicar 
esport i mantenir-les en bones condicions d’ús. 

Els treballs de manteniment són possibles gràcies a un equip 
humà format per 27 jardiners de la Secció de Jardineria de 
l’Ajuntament, 44 persones del Centre Especial d’Ocupació 
(CEO) que s’encarreguen de la neteja de parcs i places i una 
mitjana de 10 treballadors de l’empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC). A més, hi ha accions anuals 

com la poda o l’aplicació de tractaments fitosanitaris que 
requereixen la implicació puntual d’altres professionals. 
El pressupost municipal dedicat a jardineria per al 2008 és 
d’1.812.000 €. 

La situació de sequera que viu tot Catalunya ha alterat el 
sistema de manteniment de l’arbrat i les zones verdes de la 
ciutat de forma temporal, fins al moment que torni la nor-
malitat. Un decret de l’Ajuntament, signat el 12 de febrer de 
2008, adopta límits en l’abastament d’aigua potable per part 
de la companyia d’Aigües de Mataró, en l’ús del consum 
públic de la ciutat i en l’ús dels particulars. Entre les mesures 
excepcionals que s’han aplicat hi ha la reducció del nombre 
de plantes de temporada que es col·loquen als parterres. Si 
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l’any passat es van plantar 75.000 exemplars per tota la ciutat, 
enguany només en seran 16.350 plantes al Parc Central Vell. 
Des de l’1 de març, es va deixar d’utilitzar aigua potable 
i només es reguen les zones verdes que disposen de xarxa 
d’aigua no potable, amb un màxim de 45 litres per m² al 
mes. Aquestes zones són Les Hortes del Camí Ral, el Rengle, 
la Porta Laietana, l’avinguda de Lluís Companys, la zona 
nova i l’antiga del Parc Central, les jardineres de l’avinguda 
d’Amèrica, la plaça de Mestre Sabater, la plaça de Manuel 
Serra i Xifra i la plaça de Primer de Maig. A més, un camió 
cisterna amb aigua freàtica es dedica a regar uns 300 arbres, 
els que s’han trasplantat en els darrers tres anys i necessiten 
l’aigua per consolidar-se al nou hàbitat.

Tot i aquests canvis excepcionals i temporals, l’Ajuntament fa 
anys que treballa per aplicar mesures d’estalvi d’aigua d’una 
forma permanent. Un exemple significatiu és l’aplicació, 
des de l’any 2007, d’un nou sistema de reg que permet con-
trolar tota la xarxa de forma centralitzada mitjançant una 
plataforma tecnològica via Internet. Aquest sistema va ser 
mereixedor d’un Premi “X + Verd” en el II Congrés Ciutat 
Verda. També s’han fet proves amb la plantació d’espècies 
més resistents al clima sec. Exemples d’aquesta pràctica es 
poden veure al passeig Marítim, davant el CN Mataró, on 
hi ha plantada la Polygada de Sud-àfrica. Altres espècies, 
aquestes australianes, són la Grevillea, la Melaleuca o la 
Westringia que es troben a la rotonda de la Via Sèrgia amb el 

Camí del Mig. També s’ha descobert una gramínia asiàtica, 
la Zoysia, que és com la gespa però que requereix un consum 
molt inferior d’aigua. 

Actuacions de futur

Les zones verdes de la ciutat creixeran amb la incorpora-
ció d’un nou parc de 25.000 m² al barri de Rocafonda que 
s’integrarà a la riera de Sant Simó. Entre les inversions per 
a aquest any hi ha la remodelació d’un dels talussos del parc 
del Nord, l’adequació del solar que hi ha tocant a la riera 
d’Argentona, el canvi de l’arbrat del carrer de Galícia i del 
carrer d’Enric Prat de la Riba i adequar l’espai verd que hi 
ha als passatges d’Itàlia i Bèlgica. Una de les fites d’enguany 
és millorar l’accessibilitat del Parc Forestal en dos sentits. 
Per una banda, s’han arranjat el camí de la riera de Cirera, 
en el tram que va des de Can Vilardell fins a l’avinguda del 
Parc Forestal, i l’eix que uneix les dues zones d’aparcament. 
D’altra banda, està previst millorar els camins interns 
d’aquesta zona boscosa amb l’objectiu de millorar la seva 
accessibilitat i substituir les travesses de fusta. 

Altres inversions van destinades a la instal·lació de tanca-
ments de fusta al voltant de les zones de joc infantil. La fusta 
que s’utilitza disposa d’algun tipus de certificació de gestió 
forestal sostenible, un acord que es va aprovar per unanimi-
tat en el Ple del 13 de març. 
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Zones verdes urbanes: 1.082.242 m²

Bobinets: 88

Plantes de temporada 
al Parc Central Vell al 2008: 16.350

Arbres podats durant el 2008: 1.910 

Arbres, arbustos i palmeres: 22.705

Arbres replantats 2008: 242

Unitats de jocs infantils: 438

Personal al carrer: 81



Davant la situació excepcional de sequera us informem:

En aplicació de les mesures establertes al Decret de sequera del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i havent entrat en l’escenari d’excepcionalitat de nivell 2, les 

mesures d’estalvi a adoptar són:

1. No es pot fer ús d’aigua de la xarxa d’abastament, per part dels particulars, per:

 ·  Regar jardins, prats, horts i zones verdes.

 ·  Regar les zones esportives per sobre del límit màxim de 450 m3/ha/mes.

  ·  Regar o aigualejar vials, carrers i voreres.

  ·  Emplenar piscines.

  ·  Rentar amb mànega tota mena de vehicles, excepte el rentat efectuat 

  per empreses dedicades a aquesta activitat.

2. L’Ajuntament de Mataró ha adoptat mesures addicionals, que se sumen a les ja activades quan es va  

    entrar en la fase d’excepcionalitat 1, l’abril del 2007:

 · No es pot fer ús d’aigua potable per al funcionament de les fonts ornamentals 

  i les dutxes de la platja.

 · Es tancaran les fonts públiques per beure que no disposin d’elements 

  automàtics de tancament.

 · El reg de les zones esportives municipals tindrà el mateix tractament que el reg  

  de parcs i jardins municipals, això és, amb un límit màxim de 450 m3/ha/mes  

  de la xarxa d’aigua potable.

 · Queda prohibit emplenar les piscines municipals.

3. L’Ajuntament de Mataró establirà els sistemes de coordinació i control per tal de garantir el compli-

ment de les mesures establertes.

4. Aquestes restriccions tindran vigència sempre que s’estigui en un escenari d’excepcionalitat nivell 2.

Amb l’esforç de tothom hem reduït en els darrers anys el consum d’aigua a Mataró. L’actual situació 

excepcional de sequera ens obliga a continuar fent un ús racional i responsable de l’aigua, ja que és un 

recurs escàs que cal preservar. 

Per a més informació:

 Telèfon d’atenció ciutadana 010* 

 Aigües de Mataró, SA (AMSA) 93 741 61 00

Gràcies per la vostra col·laboració.
 

*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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La reforma dels patronats 
municipals no convenç l’oposició

En un moment en què la maquinària de l’Ajuntament 
era pesada, lenta i feixuga es van constituir els 
patronats municipals amb la intenció de fer més 

àgils determinades àrees. El de Cultura ho va fer el 1979 
i el d’Esports, el 1984. Amb el pas del temps, aquests 
organismes sembla que pequin del mateix mal. Engreixat 
i modernitzat l’aparell municipal, toca «posar al dia» 
aquests òrgans i traspassar a l’Ajuntament aquelles feines 
més administratives. La proposta de reforma del Govern de 
Mataró, que preveu convertir-los en instituts, no va agra-
dar però a cap dels grups municipals de l’oposició. Sigui 
perquè «res no canviarà», segons el PPC, o perquè es fa «un 
rentat de cara» simplement, segons la CUP, l’acord només 
va rebre el suport del PSC, ICV-EUiA i ERC. Des de la 

bancada de CiU, tot i assenyalar que no s’oposaven a la 
voluntat de buscar l’optimització de recursos, consideren 
que els nous instituts municipals no mantenen les mateixes 
possibilitats de participació que abans.

Si en la modificació dels estatuts dels patronats no va haver-
hi un ampli consens, en la necessitat de fer front comú 
contra l’augment de l’atur a la ciutat sí que n’hi va haver. 
Tots els grups, excepte la CUP, que va optar per abstenir-
se, van aprovar una proposta del PPC en la qual es dema-
nava al Govern que convoqui una reunió extraordinària per 
abordar la situació. La trobada, que es farà abans de dos 
mesos –tal com va demanar CiU a través d’una esmena– es 
farà en el marc del Pacte per l’Ocupació del Maresme i 

Un moment del Ple en el qual es va tractar la reforma dels patronats municipals de Cultura i d’Esports.
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també del Consell de Seguiment del Pacte per al Desenvo-
lupament Econòmic i Social (PDES). 

Tot i això, la presidenta de l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero (PSC), va 
avançar la feina que el Govern ja ha posat en marxa per 
millorar l’escenari actual, com ara l’ampliació de la plan-
tilla que ajuda a reorientar i assessorar els desocupats. El 
portaveu de la CUP, Xavier Safont-Tria, va justificar la posi-
ció amb el fet que tant des de l’Ajuntament, com fins i tot 
des del Govern català, poca cosa es podia fer per redreçar 
la situació. «I no ho podem fer perquè no tenim les eines 
per fer-ho», va afegir-hi. 

Per tercera vegada, el conflicte laboral dels extreballa-
dors del servei de la grua municipal va aterrar en el Ple. 
Aquest cop perquè els grups de l’oposició van destapar 
que l’Ajuntament, a través de la societat municipal de 
gestió de trànsit GINTRA, va pagar part de la indemnit-
zació pactada amb els empleats de Logísticas Escolano, 
que fins al passat mes de febrer era la concessionària del 
servei de retirada de vehicles. Un pagament de més de 
41.000 € que, segons el Govern de Mataró, es feia en 
concepte de «premi a la labor efectuada». Ara bé, els 
grups de l’oposició van denunciar per què l’Administració 
pública, sense obligació de fer-ho, premia uns treballadors 
d’una empresa privada que havien arribat fins a un 65% 
d’absentisme laboral i s’han negat a acceptar un contracte 
amb la nova empresa de la grua. 

L’alcalde, Joan Antoni Baron, va admetre que s’havia fet 
el pagament i ho va justificar per la necessitat d’evitar que 
s’iniciés una vaga que, a banda de perjudicar greument la 
ciutat, també hauria complicat l’entrada del nou conces-
sionari del servei, Estacionamientos y Servicios SA. «Les 
solucions no són fàcils ni màgiques i a vegades costen 
diners», va admetre Baron, davant les crítiques del cap del 
grup de CiU, Joan Mora.

Per cert, després de més d’un any en què la polèmica de 
Can Fàbregas i de Caralt ha monopolitzat, una rere l’altra, 
totes les sessions plenàries, en el d’abril ningú hi va fer 
referència.   

Lluís Martínez
Periodista d’“El Punt”

Acords de la sessió plenària del 3 
d’abril de 2008

S’aprova una proposta en relació a la situació 
del Tibet

El PPC i el PSC van aprovar una proposta de resolució 
per condemnar els recents esdeveniments de repressió 
violenta al Tibet, així com la falta de llibertats democràti-
ques a la República Popular Xina. En la moció, els grups 
exigeixen als governs de la Unió Europea una acció més 
decidida en defensa dels drets humans a la Xina i perquè 
aquesta respecti la llengua, la cultura, la religió i les tra-
dicions dels tibetans. Van votar en contra CiU, ERC i la 
CUP. La proposta va sorgir arran d’una altra de la CUP, 
que només va rebre el suport de CiU i d’ERC. ICV-EUiA 
es va abstenir en els dos casos.

PUMSA demana un crèdit per fer 30 pisos de 
protecció oficial a Can Gassol

El Ple, amb els vots del Govern Municipal i del PPC, va 
aprovar autoritzar l’empresa municipal PUMSA perquè 
concerti dues operacions de préstec. Una, d’un import 
de 3.062.105 d’euros, per finançar la construcció de 30 
habitatges de protecció oficial al sector de Can Gassol, i 
un altre, d’un import de 755.027 euros, per construir un 
local i 44 places d’aparcament al mateix edifici. 

Mataró inverteix 3,6 milions d’euros en 
l’adquisició d’habitatges buits i vells 

El Govern Municipal, el PPC i la CUP van aprovar una 
altra operació de crèdit, per valor de 3,6 milions d’euros, 
perquè PUMSA pugui adquirir habitatges buits i vells i 
els rehabiliti. L’objectiu és comprar-ne 25 durant el 2008 
i destinar-los a la borsa de lloguer de la ciutat. 

El Ple aprova demanar un préstec per a un 
edifici d’oficines del Rengle

L’empresa d’urbanisme PUMSA va demanar autorització 
per demanar un altre préstec, en aquest cas de 21 milions 
d’euros, per pagar la construcció d’un edifici d’oficines 
que actualment s’està fent a la zona del Rengle de Mataró 
i on s’han d’ubicar fins 11 empreses. El projecte preveu 
també fer-hi un aparcament per a 315 places. 
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Les patrulles mixtes són un exemple de la coordinació entre la Policia Local i el Cos dels Mossos d’Esquadra.

U na de les obligacions que té l’Administració és 
garantir la convivència entre els ciutadans i vetllar 
pels seus drets, deures i llibertats i també pel com-

pliment de les normes establertes i la seguretat de la pobla-
ció. L’instrument que té l’Administració per portar a terme 
aquestes tasques és el Servei de Policia Local (092).

La Policia Local de Mataró és una policia capdavantera i de 
referència per a la resta de policies del país que pretén millo-
rar la qualitat del servei dia a dia. Per tal d’aconseguir aquest 
objectiu i adequar-se al mateix temps als canvis de la socie-
tat, ha estat necessari treballar en diferents aspectes: dotar-se 
de noves eines de treball (Pla de Seguretat Local, Ordenança 

de Civisme, Pla Estratègic de la Policia Local...); impulsar la 
col·laboració i coordinació amb el Cos dels Mossos d’Esquadra; 
i disposar d’unes instal·lacions, infraestructures i mitjans ade-
quats per poder aconseguir els objectius establerts.

Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013

La transformació de la ciutat fa necessària que els serveis 
dels quals disposa també es transformin al mateix ritme.  
Amb aquesta fita es va desenvolupar el Pla Estratègic de la 
Policia Local, un document que marca les línies bàsiques 
d’evolució de la Policia Local amb l’objectiu d’adequar-la a 
les exigències reals i futures des de 2007 fins al 2013.

©
 R

O
M

U
A

LD
 G

A
LL

O
FR

É

La Policia Local té per objectiu 
principal el servei a la ciutadania
 
El creixement de la ciutat i els canvis de la societat han portat a la Policia 
Local a dotar-se de noves eines de treball i de més recursos humans, materials 
i tecnològics. S’ha previst que hi hagi 207 policies l’any 2013.
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El Pla Estratègic impulsa i consolida un model global 
d’organització, gestió i actuació que es fonamenta en tres 
principis bàsics: proximitat al ciutadà (Policia de barri); 
coordinació policial (amb el Cos dels Mossos d’Esquadra) i 
transversalitat municipal (Pla de Seguretat Local).

Aquesta ciutat en creixement demana alhora una Policia 
Local més dimensionada: més recursos humans, materials 
i tecnològics, que s’han traduït en el 2008 en l’ampliació 
de la plantilla amb 7 agents i 1 caporal. El pla preveu que 
s’arribi a 207 policies el 2013. 

Pel que fa a les millores tecnològiques i materials, el pres-
supost per al 2008 és de 299.900 € (trunking digital, assis-
tents digitals personals (PDA), 5 vehicles, 2 motocicletes i 6 
motos escúters i altres equipaments com taquilles o armes). 
En aquest sentit també, des de desembre de 2007, Mataró 
forma part de la Xarxa rescat de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat a Catalunya de la Generalitat. La 
Xarxa permet la comunicació entre els cossos de seguretat 
i emergències i d’aquesta manera es facilita l’actuació con-

junta i la coordinació entre tots els implicats. Aquest sis-
tema permet transmetre tota mena d’informació (dades, so 
i imatges) i compartir-la. Mataró va ser el primer municipi 
que s’hi va adherir.

Pla de Seguretat Local

El 2005, l’Ajuntament va aprovar el primer Pla de Segu-
retat Local de Catalunya i de l’Estat espanyol. El Pla 
coordina de manera transversal, amb les àrees implicades 
de l’Ajuntament, les accions en matèria de seguretat que 
desenvolupen els cossos i forces de seguretat presents a 
la ciutat i amb la participació de les diferents institucions 
competents. 

Un exemple d’aquesta transversalitat en el treball és la 
creació de la Comissió de Seguretat Urbanística que té per 
objectiu dissenyar la ciutat amb paràmetres de seguretat. 
Aquesta iniciativa s’ha consolidat amb el treball conjunt 
del Cos dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de 
Mataró que han definit un espai policial únic.
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D’esquerra a dreta: edifici de la Policia Local, sala de vigilància, galeria de tir i una assistent digital personal (PDA).
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Un dels aspectes en què incideix el Pla de Seguretat Local és 
en la seguretat viària. El 2007 hi van haver 290 accidents, un 
22,04% menys que el 2006, en els quals es van produir 357 
víctimes (284 lleus, 70 greus i 3 mortals). 

Per seguir avançant en la millora d’aquests resultats, a 
principis d’any l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit 
van signar un conveni de col·laboració per homologar i 
actualitzar el Pla Local de Seguretat Viària que Mataró té 
des de 2005 i així homogeneïtzar-lo amb els de la resta de 
municipis. L’objectiu del Pla és reduir la sinistralitat viària 
fent un frot comú amb totes les administracions. 

Pel que fa al mapa delictiu, després de quatre anys de des-
cens continuat en l’índex de delictes, l’any passat els delictes 
i faltes es van incrementar en un 11,93 % respecte al 2006: de 
6.280 s’ha passat a 7.029. Aquest augment s’explica bàsica-
ment pels robatoris que s’han produït a l’interior de vehicles. 
Tanmateix, en aquest darrer any el número de detencions 
s’ha incrementat en un 15%, cosa que evidencia la capacitat 
de resposta i d’eficàcia de la Policia Local.

Ordenança de Civisme i Carta de Serveis

També va ser el 2005 que l’Ajuntament es va dotar de 
l’Ordenança de Civisme per tal de garantir la convivència i 
regular les conductes antisocials que no quedaven recollides 
en la legislació general. Aquest ordenament jurídic ha consti-
tuït un bona eina per garantir els drets dels ciutadans.

Una altra eina de treball és la Carta de Serveis. És un compro-
mís explícit i públic que adquireix el servei amb la ciutada-
nia i el nivell de qualitat amb què l’ofereix. És a dir, el temps 
d’arribada a un accident, de retirada d’un vehicle abandonat, 
quan es respon als escrits ciutadans... La Carta de Serveis 
de la Policia Local és la primera que va fer l’Ajuntament, el 
2002. El 2006 es va presentar la primera Carta de Serveis de 
la Policia Local i el Cos dels Mossos d’Esquadra: un com-
promís assumit conjuntament pels dos cossos de seguretat.

Tenir les eines adequades i uns bons professionals ha donat 
com a resultat que Mataró sigui una ciutat segura i sense 
problemes de convivència.
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La Policia Local fa controls de trànsit, diligències en els accidents, regula el trànsit i educació viària, entre d’altres tasques.
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ENTREVISTA
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“Catalunya compta amb un alt grau 
de coneixement a Europa”
Anna Terrón oferirà la conferència “Els reptes de futur de la Unió Europea” 
amb motiu de la inauguració de l’exposició ”Municipis que fan Europa” i 
que commemora la celebració, el 9 de maig, del Dia d’Europa.

Què podrem trobar a l’exposició “Municipis 
que fan Europa”?
“L’exposició té l’estructura d’un municipi, amb carrers i 
places que prenen el nom dels fonaments de l’Europa que 
volem: democràcia, persones, cohesió, avenç... Es dóna a 
conèixer el paper clau que ha jugat la Unió Europea (UE) 
per als municipis en diversos fronts (infraestructures, políti-
ques socials, etc.), però també el protagonisme dels munici-
pis a l’hora de conformar, definir i fer avançar la Unió.” 

Quina és la percepció que es té de Catalunya a 
la Unió Europea?
“Catalunya ha seguit sempre amb interès el procés de cons-
trucció europea i això a la UE s’ha sabut valorar. La parti-
cipació dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya ha jugat un 
paper essencial. Els catalans i catalanes que viatgen, resi-
deixen, treballen i estudien a la UE són els millors represen-
tants del nostre país. I podem dir que avui en dia Catalunya 
compta amb un alt grau de coneixement (i reconeixement) 
entre els veïns europeus.”
 
Després de 50 anys del Tractat de Roma, quins 
reptes queden pendents d’assolir?
“El 50 aniversari va coincidir amb l’any en el qual es va apro-
var el text del Tractat de Lisboa, que enguany se sotmet a rati-
ficació en tots i cada un dels estats membres de la UE. El nou 
Tractat ajudarà a fer front als grans reptes que es plantegen 
en l’actualitat: globalització econòmica, canvi climàtic, lluita 
contra les desigualtats, per citar-ne només alguns.” 
 
Quina és la salut del català a Europa?
“És considerablement millor, gràcies als acords amb les ins-
titucions i organismes de la UE que permeten la comunica-
ció amb els ciutadans en català i que els seus representants 
puguin expressar-se en català en el sí d’aquestes institucions. 
Però encara no es pot utilitzar el català al Ple del Parlament 
Europeu, objectiu que compartim els eurodiputats catalans i 
el Govern de Catalunya.” 

ANNA TERRÓN I CUSÍ
Nascuda a Barcelona el 1962, porta des del 
1994 representant Catalunya davant les institu-
cions europees. 

Des de desembre de 2006 és secretària per a la 
Unió Europea i delegada del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya davant la Unió Europea des 
de juliol de 2004. 

El 2004 va ser nomenada membre suplent del 
Comitè de les Regions per designació del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. També ha 
estat secretària general del Patronat Català Pro 
Europa del 2004 al 2007 i eurodiputada al Par-
lament Europeu del 1994 al 2004.
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CONVIU MATARÓ

L’estalvi d’aigua,  
una responsabilitat de tothom

mésmataró

 

1. Les mesures d’estalvi afecten a les fonts ornamentals de parcs i jardins 
 de la ciutat.

2.  L’estalvi d’aigua depèn també de l’actitud cívica dels ciutadans. 
 Reutilitzar l’aigua de rentar els aliments per regar les plantes n’és 
 un exemple.
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Mataró adopta mesures per minimitzar 
les conseqüències de la sequera.

La situació de sequera que es viu a Catalunya ha minvat 
considerablement els recursos hídrics. Això ha motivat 
l’adopció, per part de la Generalitat de Catalunya, del 

nivell d’excepcionalitat II, que comporta l’aplicació de mesu-
res per regular determinats usos de l’aigua de consum humà.  
A Mataró, un decret d’alcaldia recull les accions que portarà 
a terme Aigües de Mataró SA (AMSA) entre les que hi ha: 
donar de baixa el subministrament als habitatges no ocupats i 
limitar-lo per als habitatges ocupats; netejar vials i clavegueres 
amb aigua de pou no apta per al consum; reduir al màxim el reg 
de parcs, jardins i zones esportives i fer-lo en horari nocturn. 
De la mateixa forma, no es permet l’ús d’aigua potable per al 
funcionament de les fonts ornamentals, les dutxes de la platja i 
fonts públiques i tampoc omplir les piscines. 

Per incrementar l’aportació de recursos propis a l’abastament 
d’aigua, AMSA té previst recuperar vuit pous, dues mines i 
ampliar la xarxa per convertir l’aigua pròpia en apta per al 
consum de boca. Quant als usos particulars, els ciutadans 
no poden regar jardins, horts, ni zones verdes, ni zones 
esportives privades, per sobre del límit màxim, regar o 
fregar vials, carrers i voreres, omplir piscines o rentar amb 
mànega cap vehicle, excepte a les empreses especialitzades.  
 
A banda de l’aplicació d’aquestes mesures, cal fomen-
tar l’estalvi a casa amb accions senzilles però eficaces com 
no deixar córrer l’aigua en afaitar-se o rentar-se les dents; 
instal·lar reguladors de cabdal; posar una ampolla a la cis-
terna o instal·lar dipòsits de doble càrrega; dutxar-se en lloc 
de banyar-se; fer servir rentadores i rentaplats de baix consum 
i sempre carregats al màxim o reutilitzar l’aigua per regar 
les plantes i tenir espècies que no requereixin molt de reg. 

Tot i que des de la situació de sequera viscuda l’any 2005, 
Mataró ha reduït el consum mitjà de 124 a 109 litres per mata-
roní i dia, ara és molt necessària la contribució de la ciutadania 
per demostrar que Mataró és una ciutat cívica i conscienciada, 
ja que l’estalvi d’aigua, és una responsabilitat de tothom. 

 



CULTURAmésmataró

Una visita guiada a la Vil·la Romana de Torre Llauder, situada a l’avinguda Lluís Companys del Pla d’en Boet.

Els museus de la ciutat fan una 
jornada de portes obertes 
La celebració del Dia Internacional del Museu, el 18 de maig, s’inicia amb una 
conferència, el 16 de maig, sobre la pintura catalana del Barroc. Els mataronins 
també podran visitar els museus que faran una jornada de portes obertes. 
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E l Dia Internacional del Museu se celebra el 18 de maig 
amb l’objectiu d’apropar aquests centres a la societat 
d’una forma lúdica i festiva. La primera de les activitats 

programades a Mataró és una conferència sobre la pintura cata-
lana del Barroc que s’ha organitzat amb motiu del Mil·lenari de 
Santa Maria. El professor d’Història de l’Art de la Universitat de 
Girona, Francesc Miralpeix Vilamala, serà el ponent d’aquesta 
xerrada que es farà el 16 de maig a Can Palauet. La Vil·la 
Romana de Torre Llauder, el Museu de Mataró, Ca l’Arenas i la 
Fundació Jaume Vilaseca obriran les seves portes el diumenge 
18 de maig perquè tothom pugui apropar-se a la història i l’art 
que acullen les seves sales a través d’obres artístiques, objectes 
del passat i construccions d’altres èpoques històriques. 

En aquesta jornada, una de les activitats que es proposa al visi-
tant és l’anomenada “Descobreix una joia del museu”. Es tracta 
d’una iniciativa unitària de tots els museus de Catalunya que 
consisteix en seleccionar un objecte patrimonial i exposar-lo 
de forma destacada per donar-li un valor especial amb informa-
ció sobre la seva creació, l’autor i el seu moment històric. En 
el cas de Mataró s’han triat dues obres: un aiguafort de Fran-
cisco Goya que s’emmarca en l’exposició “Los desastres de la 
Guerra. 200 anys de la Guerra del Francès”, que es pot visitar al 
Museu de Mataró fins al 18 de maig; i la segona obra escollida, 
exposada al Museu Arxiu de Santa Maria, és un projecte del 
retaule de Sant Marc i Santa Llúcia, atribuït a l’artista de Tona 
Salvador Gurri. 
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Museu de Mataró      
El Carreró, 17.
Els Desastres de la Guerra de Goya. 200 anys de la 
Guerra del Francès
Fins al 18 de maig

Art religiós del Museu de Mataró
Del 21 de maig al 6 de juliol 
Inauguració el dimecres 21, a les 19.30 h

Sales d’exposicions de Can Palauet
Carrer d’en Palau, 32.
Intensities. Inconformisme, incorrecció i rebel·lió 
entre art i escena musical
Fins a l’11 de maig 

Mostra d’Art Local
Del 23 de maig al 6 de juliol 
Inauguració el divendres 23, a les 20 h

Espai f
Carrer Nou, 11.
Saló obert
Fins al 18 de maig

7a Mostra d’Art Jove
Del 29 de maig al 6 de juliol 
Inauguració el dijous 29, a les 8 de la tarda

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

Menjador
Jaume i Jordi Arenas. Les illes i el mar
Fins al 6 de juliol

Sala 1
Cuba, 1895-1898
Del 9 de maig al 6 de juliol
Inauguració el divendres 9, a 2/4 de 8 de la tarda

Sala 2
Maria Cusachs
Fins al 25 de maig 

Ivan Jordà
Del 30 de maig al 6 de juliol
Inauguració el divendres 30, a les 8 de la tarda

La Galeria
Diseccions oníriques  
Fins al 25 de maig 

Roda el món. El viatge
Del 30 de maig al 6 de juliol
Inauguració el divendres 30, a les 8 de la tarda

Diversos espais de Ca l’Arenas
In corpore. Una proposta del batxillerat d’arts de 
l’Escola Pia Santa Anna
Del 9 al 12 de maig

C I N E M A  A L  M O N U M E N T A L

DIJOUS 1 a les 19 h
Lo mejor de mí
Lo mejor de mí, de Roser Aguilar
(Espanya, 2007). VOSE, 85 minuts

DIJOUS 8 a les 21.30 h
Centochiodi (Cien clavos) (preestrena)
Centochiodi, d’Ermanno Olmi 
(Itàlia, 2007). VOSE, 92 minuts

DIUMENGE 11 a les 19 h
Al otro lado 
(Alemanya-Turquia, 2007). VOSE, 122 minuts

DIJOUS 15 a les 21.30 h  
Ping Pong 
(Alemanya, 2006). VOSE, 89 minuts

DIJOUS 22 a les 21.30 h
Antes que el diablo sepa que has muerto (preestrena) 
Before the Devil knows you’re dead, de Sidney Lumet
(EUA, 2007). VOSE, 123 min

DIJOUS 29 a les 21.30 h
Blade Runner
Blade Runner, de Ridley Scott 
(EUA, 1982). VOSE, 117 minuts

Preu: 5,50 euros / estudiants, carnet blau i carnet de la xarxa de 
biblioteques de la Diputació de Barcelona: 5 euros. Programació 
de les pel·lícules VO adherida a cinemes Verdi. Podeu adquirir 
l’abonament per al cicle dels dijous a la taquilla del Teatre Monu-
mental o al PMC. El preu és de 35 euros i val per a 10 entrades.
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Mataró, viure i moure’s amb seguretat

Mataró ha viscut els darrers anys un descens tant 
del nombre d’accidents i de víctimes de trànsit 
com de delictes i faltes, amb algun repunt pun-

tual en aquest darrer cas, però amb una clara tendència a la 
baixa. Des de la coordinació amb els Mossos d’Esquadra, 
ja a l’inici del desplegament d’aquests darrers el 2002, 
aquest decrement ha anat acompanyat d’un major nombre 
d’efectius al carrer. Garantir la seguretat dels nostres 
carrers i places ha estat un objectiu constant i prioritari 
dels socialistes a l’hora de governar Mataró. D’una banda, 
per rebaixar notablement els riscos per a vianants i conduc-
tors que poden ser víctimes d’un ús no adequat de les vies 
públiques. De l’altra, per poder gaudir al màxim de les pos-
sibilitats que dóna una ciutat endreçada, amb carrers i barris 
tranquils. No és senzill, però hi ha resultats positius.

Paral·lelament a la major dotació d’efectius, els governs de 
Joan Antoni Baron (www.baron.cat) han fet un esforç per 
a la planificació dels objectius, els instruments i els resul-
tats que es preveuen assolir. El 2002 (renovada el 2006 ja 
conjuntament amb Mossos), la Policia Local va elaborar 
la seva Carta de Serveis, un compromís quantificat per a 
la resposta als requeriments de seguretat (temps en arribar 
les patrulles, etc…), entre d’altres. El 2005, l’Ajuntament 
de Mataró va aprovar l’any 2005 el primer Pla Local de 
Seguretat elaborat a Catalunya i a Espanya, en EL que 
s’aborden tots els vessants: seguretat ciudadana, urbanís-
tica, de riscos per a la salud, informàtica, etc… I el 2006 fou 
aprovat el Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013, 
que preveu l’increment de les dotacions tecnològiques i 
dels efectius policials fins assolir uns 200 policies locals el 
2012. Els plans per a determinades situacions de risc o 
de catàstrofe han estat tots elaborats i fins i tot n’hi ha de 
no previstos a les lleis de cara a activitats multitudinàries 
de la ciutat.

Finalment, el 2005 fou aprovada una Ordenança de 
Civisme, que donava resposta a les actituds incíviques d’uns 
pocs contra la majoria, en especial pel mal ús de l’espai 
públic. Els resultats des de la seva aplicació són també molt 
interessants; el control sobre aquesta mena d’actituds i la 
seva sanció ha estat clau per a la millora de la qualitat de 
vida en alguns parcs i places de Mataró.

El regidor Oriol Batista, Tinent d’Alcalde responsable de 
l’àrea de Via Pública, creu que “els resultats de tot aquest 
esforç són ben patents, tenim una ciutat on podem viure 
i moure’ns amb seguretat, una ciutat on als carrers i les 
places es pot gaudir amb llibertat d’un espai que és de tots” 
i demana a tothom un esforç suplementari per “no abaixar la 
guàrdia i responsabilitzar-nos cada dia una mica més de la 
nostra seguretat col·lectiva i personal”. 

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Oriol Batista, regidor de Via Pública

Un cotxe patrulla
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A 
la Comissió lnformativa Municipal celebrada el 
passat dia 10 d’abril, entre d’altres temes, es va trac-
tar la compra del Fons d’Imatges de Televisió de 

Mataró per part de l’Ajuntament. A simple vista es podria 
entendre com una compra o simplement com una inversió 
més de l’Ajuntament.

Des del grup municipal de CiU vam estudiar en profun-
ditat el cas tot i que, altra vegada, no se’ns van donar tots 
els documents que vam demanar ni gaire temps per trac-
tar el tema com es mereix, abans de portar la proposta a 
votació en aquesta passada Comissió. Per a nosaltres, per 
posicionar-se, era imprescindible que l’expedient definís la 
gestió que es farà del Fons o, com a mínim, que existís un 
informe que fixés clarament els criteris amb els quals es 
farà aquesta gestió (on anirà, com estarà classificat, com 
s’hi podrà accedir, qui ho podrà fer...). Ningú fa una inver-
sió de més 670.000 euros, preu que costa la compra de la 
totalitat de les imatges més la digitalització d’aquestes, 
sense saber què en farà. 

Igualment, només amb el que vam poder veure i llegir en els 
documents facilitats vam identificar alguns punts mancats 
de coherència i fins i tot amb algunes contradiccions. Per 
posar un exemple, els documents que hem tingut a les mans 
no parlen de com TVM farà front al seu trasllat a una nova 
ubicació quan hagi de deixar els locals que actualment està 
ocupant i que han d’acollir el futur Museu. 

Segon, és evident que TVM, la televisió de la nostra ciutat 

amb més de 20 anys d’experiència i amb una molt bona 
feina feta fins a dia d’avui, es veu ofegada pel nou canal de 
comunicació propulsat per l’Ajuntament de Mataró, i es veu 
obligada a vendre’s el seu Fons d’Imatges, el seu patrimoni 
més important, per agafar oxigen en aquesta nova situació.

D‘aquesta manera, des de CiU veiem una ajuda irònica i 
absurdament complicada per part del Govern Municipal per 
mantenir viva TVM tot i que són ells mateixos els causants 
d’aquesta situació d’ofegament.

Tampoc trobem raonable que si algun dia TVM vol accedir 
a aquest fons d’imatges hagi de pagar per poder-ho fer, i 
en aquest moment no existeix cap document o acord signat 
entre l’Ajuntament i Televisió de Mataró que garanteixi que 
això no serà així.

Amb tot aquest tema, volem deixar ben clar i remarcar que 
en cap moment volem parlar per boca de TVM. Simple-
ment ens semblen “increïbles” els passos que està donant el 
Govern amb la seva nova política de comunicació.  Per tant, 
des de CiU critiquem les formes de fer de l’equip de Govern 
i les “presses” per tirar endavant un tema tan important i 
que comporta una despesa tan gran com és la compra del 
Fons d’Imatges i que finalment haurem de pagar entre tots 
els mataronins.

El govern és l’únic causant d’aquesta  
situació d’ofegament

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

mésmataró
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El mar com a futur de Mataró

Estem en el segle XXI. Els tradicionals sectors indus-
trials de la ciutat, i en especial el tèxtil, o han mort o 
han quedat reduïts a la mínima expressió. 

Analitzades la situació industrial i les oportunitats, amb la 
voluntat de situar-nos com una ciutat amb personalitat pròpia, 
des del PPC creiem que hem de donar a Mataró un caràcter 
marítim com opció industrial i posicionament estratègic. 
Com un objectiu, com una marca. Una nova aposta de tota 
la ciutat, a la que dedicarem tota l’energia i en la que s’hi 
han d’involucrar tots els sectors: el Port, el Tecnocampus, la 
cultura, els diversos sectors econòmics, l’esport, els polítics, 
les entitats ciutadanes, etc. 

Ha de ser un gran esforç comú dirigit a situar-nos com a refe-
rent del mar a nivell global, com a capital del sector nàutic i 
marítim. I dirigit a convertir-nos en un centre econòmic, de 
coneixement, turístic i cultural centrat en el mar.

Aquest projecte ha de donar oportunitat a tots els sectors 
econòmics de la ciutat. Ha de provocar a més nous espais 
d’oci i lleure per als ciutadans de Mataró i els visitants de 
fora. Ha de servir per posar en marxa un veritable pla estra-
tègic d’innovació turística i formativa. Per millorar encara 
més l’aspecte i els usos ambientals de les platges i portar a 
terme la recuperació de les platges de les poblacions veïnes. 
I per últim, per revitalitzar el sector pesquer donant segell de 
qualitat als nostres productes.

El Port i l’activitat nàutica no poden quedar com un element 
més de Mataró, desconnectat de la vida municipal, sinó que 
han d’iniciar una transformació fins a convertir-se en una 

aposta estratègica, una nova indústria en sintonia amb la 
pròpia ciutat, amb les seves mateixes ambicions. Ciutat i Port 
han de desenvolupar sinergies per elaborar nous conceptes 
de desenvolupament econòmic. 

Per tant, proposem al Govern Municipal i a tota la ciutat 
iniciar els estudis i anar prenent les mesures necessàries per 
ampliar les instal·lacions portuàries, negociant amb les admi-
nistracions i amb el sector privat i empresarial i dotant-nos 
de més recursos, iniciar una nova travessia que porti Mataró 
a liderar les ciutats marítimes de la Mediterrània.

Aquesta és la nostra gran aposta per a la ciutat en aquest 
mandat, com ja vàrem avançar en la campanya electoral. Els 
representants de l’actual govern ens van dir llavors visionaris, 
però la veritat és que el turisme i la nàutica són dues indús-
tries clau en aquest segle XXI. I poden suposar un increment 
dels visitants i dels ingressos enorme per a Mataró si sabem 
crear una bona oferta que complementi i fins i tot superi en 
alguns aspectes la que suposa actualment Barcelona. 

El més interessant d’aquest projecte és que parlem d’un 
mercat internacional que està en creixement.

El que toca ara és deixar-nos de tan d’estudi, teoria  i diagnosi 
per convertir-ho en un pla estratègic de treball i en accions.

La idea central del nostre projecte és que Mataró no està al 
mar, sinó que és el mar.

Es tracta d’un POSICIONAMENT DE MATARÓ en el mapa 
com a ciutat marinera i nàutica, i d’una declaració de quina 
és la seva vocació de futur en l’àmbit economicoindustrial, 
esportiu, cultural i d’oci.

Es la creació d’una VISIÓ DE MATARÓ com a capital marí-
tima de dimensió europea iniciant un camí ferm cap a un 
futur més pròsper en el que la vinculació amb el mar generi 
riquesa i llocs de treball. Un futur en el que Mataró sigui un 
pol d’atracció i la capital global que tots volem que sigui.

Pau Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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L’aigua que cal compartir

La gestió sostenible de l’aigua implica a 
tothom.

Fa tres anys vam començar a parlar amb més insistència de la 
sequera, de les conseqüències per a la nostra vida quotidiana i 
de què calia fer per evitar restriccions a casa. Hem fet una uti-
lització responsable de l’aigua a casa i per tant hem estalviat.
També la Generalitat ha impulsat junt amb els ajuntaments un 
seguit d’actuacions per tenir més aigua. Sense aquesta i altres 
mesures de reutilització, ja estarien parlant de talls en el sub-
ministrament en l’àrea metropolitana de Barcelona.
“... ara el nostre país té un pla de gestió sostenible de 
l’aigua”
Ha estat un govern d’esquerres a la Generalitat que ha 
començat a tractar l’aigua com el que és; un recurs natural 
limitat. Ara, amb motiu de la sequera, toca realitzar mesures 
d’emergència portant aigua potable per diferents mitjans, però 
no hem de perdre de vista que ara el nostre país té un pla de 
gestió sostenible de l’aigua (estalvi, reutilització, dessalació).
A finals del segle XIX es va canalitzar l’aigua que baixava 
per la riera d’Argentona fins la gran urb de Barcelona. El 
desenvolupament econòmic i el social no ha tingut aturador, 
però alguna limitació sí que ha de tenir. Quan Europa ens diu 
que hem de tenir en compte tot el cicle de l’aigua a l’hora de 
posar preu a la que consumim, ens posa uns deures que tenen 
a veure amb prevenir i reduir la seva contaminació, fomentar
l’ús sostenible i protegir i millorar la situació dels ecosistemes 
aquàtics. Per tant la nostra responsabilitat va més enllà d’obrir 
l’aixeta i que ragi aigua.
“... objectiu a mig termini és la reutilització màxima de 
l’aigua tractada a la Depuradora de Mataró”
Mataró sempre ha tingut una forta sensibilitat política i tèc-
nica cap a la gestió eficient de l’aigua que ha fet possible que 
després de 25 anys necessitem a l’any menys aigua, de 9 Hm3/ 
any a 8 Hm3/any, tot i tenir 25.000 habitants més. Unes dades 
que no tenen comparació en cap altra ciutat de Catalunya.
Cal no abaixar la guàrdia. Hem de seguir treballant per reduir 
les dotacions a la ciutat que ens ve del riu Ter, amb l’estalvi, 
amb la recuperació en pocs mesos de nous pous i mines i com 
a objectiu a mig termini, la reutilització màxima de l’aigua 
tractada a la Depuradora de Mataró que té un potencial de 10
Hm3/any.

A Mataró hem de continuar incorporant en el nostre quefer 
diari allò que hem après aquests anys i valorar en la seva justa 
mesura, la responsabilitat que tenim de deixar en bon estat 
a les generacions futures els recursos naturals, per satisfer 
també les seves necessitats.
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La fons de la Plaça Itàlia atorada per sequera

El Consell de Medi Ambient presidit per Quiteria Guirao

La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104 – icv-euia@ajmataro.cat 
Espai Valerià Pujol. Carrer de Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró. Tel. 937997727

mataro@iniciativa.cat  www.iniciativa.cat/mataro
euiamataro@gmail.com www.euiamataro.blogspot.com

Quiteria Guirao Abellan
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
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Ha plogut però no prou com per acabar amb la situa-
ció d’”emergència nacional” decretada a Catalunya 
i continuem amb l’amenaça constant de la sequera.

La situació a Mataró és “relativament bona”, tot i que la 
majoria d’aigua (un 84%) que gastem a la ciutat prové de les 
conques del Ter, que ara mateix presenten les pitjors estadí-
sitques d’aigua dels últims anys.

Tenim fixat un llindar màxim de consum d’aigua de 230 
litres/habitant/dia (entre vivendres, indústria, serveis...) i 
n’estem gastant entre 180 i 190.

A més, s’ha aconseguit que la gent estalviï aigua a casa seva 
i ara mateix el consum domèstic a Mataró és de 109 litres/
habitant/dia, mentre que a l’àrea metropolitana és de 182 i a 
Catalunya de 272.

A partir d’aquestes dades, i tot i que la situació no és 
d’emergència extrema a la nostra ciutat, no ens podem 
oblidar que el país es troba en una situació de risc i que 
l’hem d’afrontar, tant des de l’àmbit particular com del de 
l’administració.

Els ciutadans hem de continuar estalviant el màxim d’aigua 
que poguem, hem de demanar a l’Ajuntament que també ho 
faci i hem d’exigir que a la nostra ciutat no es produeixin 
problemàtiques tan greus com les que anem llegint als diaris, 
com per exemple les importantíssimes pèrdues d’aigua en la 
xarxa de distribució que hi ha a altres poblacions.

L’Ajuntament de Mataró ja ha pres mesures com ara la pro-
hibició de fer servir aigua potable per a les fonts ornamentals 
i dutxes de la platja, la limitació del reg als camps de futbol, 
l’aplicació d’un sistema de reg automatitzat i l’aprofitament 
d’aigües de pou per regar les zones verdes.

A més, de cara al 2009, la Regidoria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i la Regidoria d’Habitatge treballaran conjun-
tament en l’elaboració d’una ordenança d’estalvi d’aigua per 
a les noves edificacions.

Però a part de tot el que poguem fer com a ciutadans i 
com a Ajuntament, el que sí que hem de fer entre tots és 
començar a pensar en el que s’ha anomenat “una nova cul-
tura de l’aigua”. Els paràmetres i les circumstàncies actuals 
ens han de fer replantejar el funcionament que tenim com a 
país, com a ciutat i com a particulars. No podem continuar 
prenent decisions només quan estem en una situació extrema 
sinó que hem de preveure les coses amb temps. Cal fer una 
reflexió profunda de com “tractem l’aigua” en totes les esfe-
res de la nostra vida. Fins ara, s’ha actuat sempre com si 
fóssim un país ric en aigua i s’ha fet una gestió de l’oferta i 
la demanda equivocada.

Una reflexió que també hem de fer a la nostra ciutat, a banda 
de la que pugui fer cadascú a nivell individual, és com 
encaixa el model existent de la Festa Major de Les Santes 
amb aquesta “Nova cultura de l’aigua”. En actes com la 
ruixada, la ruixadeta i la xeringada gastem vora 230.000 
litres d’aigua.

És per això, que més enllà de trobar solucions tècniques, hem 
d’obrir un debat més global de com actuem davant  d’’aquest 
nou escenari que se’ns presenta, i consensuar-ne les possi-
bles (noves) solucions.
 
Vehicularem aquest debat en el marc de la Comissió de la 
Festa Major i qualsevol aportació per solucionar el problema 
serà benvinguda.

Lamentablement, n’haurem de seguir parlant...

Sergi Penedès i Pastor
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra 

La cultura de l’aigua
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Aviat farà un any que tenim nou Ajuntament i amb ell 
nou regidor al capdavant del Patronat Municipal de 
Cultura, gairebé el mateix temps que aquest orga-

nisme ha estat del tot aturat, si és que ja no ho estava abans. 

És molt senzill, quan elaborem programes electorals i quan 
posteriorment els volem plasmar en actuacions municipals, 
omplir pàgines de bones intencions, de grans projectes, de 
nous equipaments, explicant que bé que ho farem donant 
suport a les entitats, col·laborant amb les associacions... Tot 
plegat, massa sovint, lletra morta.

D’ençà de la segona meitat de la dècada dels 80, tenim un Patro-
nat Municipal que amb més o menys encert s’ha ocupat de la 
promoció cultural a la nostra Ciutat. Segur que ha tingut moltes 
mancances i també, per què no?,  encerts. Però hi ha hagut un 
fet que l’ha marcat des d’un inici: la manca de suport, a tots 
nivells, que ha tingut dels diferents governs municipals. Només 
cal veure l’escadusser pressupost que s’hi dedica, els minsos o 
inexistents equipaments culturals que tenim després de gairebé 
tres dècades d’ajuntaments democràtics, l’escassa consolidació 
i promoció de l’activitat cultural que genera la Ciutat, la poca 
Il·lusió que mostra l’Administració per fer noves propostes. Si 
us hi fixeu, sembla que el govern municipal solament vulgui 
parlar de cultura quan els noms que sonen són de grans pro-
homs i ignora o li fa nosa  tot allò que surt de la base.

No es tracta, doncs, de crear un gran Programa d’Actuació 
Municipal, ple de bones intencions però buit de contingut. 
Ni de sol·licitar i pagar estudis demanant la viabilitat del 
PMC. Segurament es tracta d’una cosa, d’un fet tan senzill 
com “creure-s’ho”. Tenir la gosadia i la fermesa de crear i 
potenciar una veritable Acció Cultural que ajudi a vertebrar la 
ciutat, que ajudi a cohesionar la població, que en definitiva ens 
faci estimar el que hem estat, el que som i el que serem.

Ens temem, però, que la proposta de canviar l’actual PMC 
per un Institut no vagi en aquesta direcció, i no pas perquè 
un Institut Municipal d’Acció Cultural no sigui una bona eina 
−hi ha exemples arreu del país que ens demostren que poden 
funcionar i molt bé−, sinó perquè no veiem per enlloc que hi 
hagi un interès sòlid que tot plegat vagi endavant, ni per part 
de qui n’ha de ser el màxim responsable ni tampoc per part 
del mateix govern municipal.

Hi ha una greu manca de gestió, no d’ara, que també, sinó de fa 
temps, que ha portat el PMC a tocar fons. No serà, per tant, un 
canvi intern d’organització ni  un nou logotip el que farà canviar 
la inèrcia de tant de temps. Cal una acció i una voluntat política 
molt més forta i decidida perquè a Mataró passem de la cultura 
en singular (una biblioteca, un museu, una sala d’exposicions, 
un teatre, un...) a la cultura en plural, tant d’equipaments com de 
continguts, que ens pertoca i que ens mereixem.

Des de la CUP treballem per una cultura participativa i parti-
cipada, amb una forta i important  implicació del teixit social i 
del mateix Ajuntament,  perquè creiem que,  tal com diuen els 
estatuts de l’actual PMC, “la cultura és un factor de progrés i 
de cohesió social de tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró”, 
i nosaltres hi afegim: i de totes les realitats culturals que ara 
tenim i de les que tindrem en un futur.

Per una cultura en plural
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Antoni Maria Vidal
Representant de la CUP

 en el Patronat Municipal de Cultura
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INFORMACIÓ CIUTADANA

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
 - Maresmedigital 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.grup-pumsa.cat
  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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