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L’arribada de l’estiu i el bon temps fan que els ciuta-
dans i ciutadanes de la nostra ciutat es disposin a cele-
brar-ho sense perdre passada. Aquest llarg període de 

temps que va des de finals de maig fins a finals de setembre 
està ple d’activitats per al gaudi de tothom. 

En primer lloc, amb l’obertura de la temporada oficial de 
les platges dins del marc d’un front marítim de més de cinc 
km, des de la Riera d’Argentona fins més enllà de la de Sant 
Simó, a on hi trobarem tot un seguit de serveis per al bany, 
l’oci, l’esport, la restauració, etc… que fan de les nostres 
platges un element fonamental de la promoció de la nostra 
“Mataró, ciutat Mediterrània“, convertint-se en la platja dels 
dos Vallès i  d’altres comarques més de l’interior i també del 
propi Barcelonès. 
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En segon lloc, per l’important oferta lúdica que tindrà Mataró 
aquest estiu amb la celebració del Festival Mataró Cruïlla de 
Cultures cada cop més consolidat, la nostra tradicional Festa 
Major, Les Santes, amb una participació multitudinària i punt 
de referència d’arreu i, per últim, la  novetat d’enguany amb 
la celebració de l’important  Festival Shakespeare a finals de 
juliol i principis d’agost. 

I en tercer lloc, no podem oblidar les festes de barris i carrers 
que amb un gran ventall d’activitats omplen des de maig fins 
octubre l’espai urbà d’esbarjo i divertiment ciutadà amb un 
esforç considerable i lloable d’entitats i associacions de veïns 
que fan que la festa sigui cada cop més lluïda, esforç que cal 
agrair. Us convido, doncs, a passar l’estiu a Mataró, on hi tro-
bareu de tot i per a tots i on serà difícil l’avorriment, aprofiteu 
perquè de ben segur en gaudireu. 

L’estiu? a Mataró!

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

mésmataró

 



mésmataró

 

1. L’acord entre l’Ajuntament i la Fundació Bassat es va signar a la Sala de   
 Pintures de Can Palauet.

2. A les presentacions van assistir uns cinquanta empresaris dels dos   
 sectors estudiats.

3. Una ballada de gegants i l’actuació del grup Pep Callau i els Pepsicolen   
 van animar la festa.
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NOTÍCIES

Mataró serà la seu de la col·lecció d’art 
contemporani de Lluís Bassat

L’alcalde, Joan Antoni Baron i, el publicista, Lluís Bassat,  
van signar, el 28 d’abril, un conveni que posa les bases per a 
l’arribada a Mataró del futur Museu Bassat. El conveni esta-
bleix la creació d’un consorci, format per la Fundació Privada 
Carmen i Lluís Bassat i l’Ajuntament, que s’encarregarà de 
la gestió del museu i de la conservació, ampliació, exhibició 
i difusió, del fons artístic. L’Ajuntament aporta l’immoble on 
s’emplaçarà el museu i la Fundació Bassat la cessió del fons 
d’art per un període de, com a mínim, 15 anys. En el mateix 
acte es va anunciar  que l’edifici escollit és la Farinera Ylla i 
Aliberch situada a l’avinguda del Maresme,125. La Farinera 
va ser construïda l’any 1948 per l’arquitecte Lluís Gallifa i 
està catalogada amb el màxim nivell de conservació. L’edifici 
acollirà, en 3.500 m2, l’extensa col·lecció d’art contemporani 
que inclou peces de Guinovart, Ràfols Casamada i Vilade-
cans, entre d’altres, i serà un centre d’atracció cultural i de 
promoció de la ciutat.

Dos sectors econòmics mostren possibilitats de 
creixement en l’ocupació

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) va 
presentar, els dies 7 i 9 de maig, els resultats de dos estudis en 
els sectors d’atenció a les persones amb dependència i en el 
d’instal·lació i manteniment. Els estudis, proposats en el marc 
del Pacte Local per l’Ocupació, revelen que aquests subsectors 
de serveis són potencials generadors de llocs de treball. Les 
dades, recollides entre les empreses dels sectors, també mostren 
els perfils professionals necessaris i les principals mancances en 
la formació professional i empresarial. Amb aquests resultats es 
definiran millor les ofertes de formació ocupacional i empresa-
rial que el servei d’ocupació de l’IMPEM desenvolupa. 

El CEIP Antonio Machado i l’EB Elna celebren 
una festa de presentació

El 18 de maig unes 300 persones van assistir a la festa de 
presentació del CEIP Antonio Machado i l’EB Elna. Durant 
l’acte es van poder visitar les dues escoles que van iniciar 
la seva activitat durant l’any passat. També es va descobrir 
una placa en homenatge a Elisabeth Eidenbenz, infermera i 
mestre, fundadora d’una maternitat a Elna on ajudava a dones 
que fugien de la Guerra Civil i de la 2a Guerra Mundial. 
L’EB Elna té una capacitat de 107 places i el CEIP Antonio 
Machado de  450 alumnes en dues línies. 
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NOTÍCIES mésmataró

 

1. La Setmana de la Informació i l’Orientació Professional (SIOP) s’ha centrat  
 en la igualtat d’oportunitats per accedir al món laboral.

2. Jovan Divjak, director de la Fundació Reconstruïm Bòsnia per a l’Educació,  
 durant la seva intervenció a la Nit de la Solidaritat. 
 

3. La Policia Local celebra la seva diada per reconèixer la funció de policies,  
 ciutadans, funcionaris i membres d’altres cossos de seguretat.
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Més de 1.800 persones s’informen sobre els 
recursos formatius de la ciutat

La Setmana de la Informació i l’Orientació Professional 
(SIOP) es va celebrar del 7 a l’11 d’abril amb la participació 
de 1.850 persones, la majoria estudiants i persones desocu-
pades. En aquesta segona edició, organitzada per l’Institut 
Municipal d’Educació i l’Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró, es va fer especial èmfasi en l’orientació 
educativa al llarg de la vida i la igualtat d’oportunitats. A 
través de xerrades i tallers, la ciutadania ha rebut informació 
sobre els Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior 
que es poden fer a la ciutat, ha pogut conèixer els cursos 
de les escoles d’adults de Can Noè i Can Marfà, els Pro-
grames de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i l’oferta 
de cursos de formació contínua que es poden fer a centres 
privats, públics, gremis i d’altres associacions. També s’han 
portat a terme atencions individualitzades i una formació per 
a personal docent, sobre igualtat d’oportunitats. 

El director de la Fundació Reconstruïm Bòsnia 
per a l’Educació, a la Nit de la Solidaritat 2008

Jovan Divjak és el director d’aquesta fundació que es dedica 
a cercar fons de finançament per pagar els estudis a nens i 
joves orfes de la guerra de Bòsnia i a famílies sense recur-
sos. En l’onzena Nit de la Solidaritat, que es va celebrar el 
23 de maig, Divjak va ser el ponent de la conferència “La 
construcció de la pau després d’un conflicte”, a través de la 
qual va defensar la multiculturalitat i la millora de la qualitat 
de l’ensenyament com a eines indispensables per a la pau. El 
representant del Consell Municipal de Solidaritat i Coopera-
ció Internacional, Ramon Domenich, va intervenir també en 
aquesta vetllada al Foment Mataroní, que va comptar amb 
l’actuació de dansa “El laberint dels desitjos”, de la coreò-
grafa Maria Rovira. Els assistents van rebre una memòria 
amb les activitats i els projectes de cooperació en els quals 
col·labora l’Ajuntament. 

La Policia Local celebra la seva diada amb el 
reconeixement als agents

A banda  de les condecoracions i distincions dels policies 
locals, també es va reconèixer la tasca d’alguns ciutadans i tre-
balladors de l’Ajuntament per la seva col·laboració així com a 
la Policia Nacional i als Mossos d’Esquadra.  L’acte, que es va 
celebrar el 16 de maig, va comptar amb el passi d’un curtme-
tratge que mostrava la tasca d’aquest cos de seguretat local.  
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NOTÍCIESmésmataró

 
1. La Policia Local controla el trànsit a les entrades i sortides dels centres   
 escolars.

2.  A la imatge, un grup de mares pintant un davantal abans de l’inici d’un   
 curs de cuina. 

3. La ciutadania podrà fer més gestions administratives a través d’internet.
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La seguretat viària millora i la Policia Local 
augmenta els serveis en un 7,6%

Aquestes dades es desprenen de la Memòria 2007 de Via  
Pública. S’han reduït els accidents amb 82 menys durant el 
2007 i s’han registrat 7.029 fets delictius, un 11.9% més que 
durant l’any 2006. Aquest increment respon a l’augment del 
nombre de robatoris a l’interior de vehicles. Durant el 2007, 
les detencions efectuades han augmentat un 15%. La plantilla 
de la Policia Local, que s’ha incrementat amb 7 agents i 1 
caporal, ha efectuat 42.336 serveis, un 7,6% més que l’any 
2006. El Servei de Protecció Civil ha efectuat 36 simulacres 
d’evacuació i ha homologat el Pla de contaminació d’aigües 
marines amb el que disposa ja de tots els plans de protecció 
civil obligatoris. El Servei Juridicoadministratiu ha millorat en 
rapidesa la gestió dels expedients de trànsit. També s’ofereix 
la possibilitat als ciutadans de tramitar al·legacions amb sig-
natura electrònica. La memòria destaca la bona valoració del 
Mataró Bus i la creació de 572 places noves d’aparcament. 
 

Les activitats del Pla Educatiu d’Entorn 
2007-2008 finalitzen amb una festa

La trobada se celebrarà el 6 de juny, a les 17 h, al CEIP 
Germanes Bartomeu on els participants a les activitats del 
Pla Educatiu d’Entorn mostraran el que han après durant el 
curs. Cançons en llengua amazic, cuina, teatre i danses són 
algunes de les activitats que es podran veure en aquesta tro-
bada de final de curs. El Pla Educatiu d’Entorn, iniciat el curs 
2005-2006, promou la cohesió social i l’ús de la llengua cata-
lana a partir dels centres escolars, amb la voluntat d’incidir 
així en el propi entorn. L’oferta del curs vinent tindrà com a 
novetat la incorporació del reforç escolar a totes les escoles 
públiques i la formació a famílies.  

L’Ajuntament presenta quatre projectes al Pla 
Avanza del Govern central  

L’objectiu de la convocatòria és subvencionar propostes que 
impulsin el desenvolupament i la implantació de la societat 
de la informació per potenciar els serveis públics. Els pro-
jectes que presenta Mataró són la creació d’una plataforma 
digital de serveis electrònics entre l’Ajuntament i el ciutadà, 
la conversió de la Nau Minguell com a centre audiovisual, 
la creació d’una comunitat virtual educativa per a gent amb 
necessitats especials i un sistema telemàtic d’intervenció neu-
ropsicològica basat en entorns virtuals interactius. La resolu-
ció de la convocatòria arribarà en sis mesos. 
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NOTÍCIES mésmataró

 

   
1. L’IMPEM treballa per potenciar el sector de l’hostaleria i el turisme de la ciutat  
 així com el comerç.

2.  La majoria dels suggeriments són per temes de manteniment de la via   
 pública o elements del mobiliari urbà.

3. A la imatge, dues mares comprovant la llista d’un centre escolar de la ciutat.
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L’IMPEM signa un conveni amb el Gremi 
d’Hostaleria i dues associacions de comerç

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
(IMPEM) tenia previst, en el moment de tancar el butlletí, 
signar un conveni de col·laboració, el 30 de maig, amb la Unió 
de Botiguers de Mataró, l’Associació de Comerciants i Pro-
fessionals del Nou Centre de Mataró i el Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de Mataró i el Maresme. La Unió de Botiguers tindrà 
65.000 € per dur a terme els seus plans de dinamització, el 
programa d’activitats anuals i accions especials per minimitzar 
l’impacte de les obres de l’entorn de la plaça Gran. L’Associació 
de Comerciants i Professionals del Nou Centre rebrà 14.000 € 
per al desenvolupament del seu pla d’actuació anual, mentre 
que el Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme 
disposarà de 6.000 € per continuar amb el seu pla d’actuació 
del que destaca l’elaboració de les guies d’allotjament i d’oci 
nocturn de la ciutat i rodalies. L’IMPEM actualitzarà la guia 
gastronòmica i farà un estudi de mercat per captar la demanda 
de formació per a una futura escola d’hostaleria. 

La bústia de suggeriments registra 14.156 
entrades en un any

Del total de suggeriments rebuts, el 59,27% estan relacionats 
amb el manteniment de carrers i d’altres espais públics. En 
segon lloc, amb un 22,55%, la ciutadania fa servir la bústia 
de suggeriments per informar sobre incidències de mobili-
tat. La majoria de les entrades, 12.273, s’han fet a través del 
telèfon, trucant al 010 o al Telèfon del Civisme (900 859 009). 
En segon lloc, amb 1.679 entrades, hi ha els suggeriments 
que s’han fet a través de la bústia del web www.mataro.cat 
o través d’un correu, a l’adreça ajmataro@ajmataro.cat. Per 
últim, 204 queixes o suggeriments s’han fet de forma presen-
cial a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, a la Policia Local o 
als informadors cívics. En la majoria dels casos, el ciutadà 
rep una resposta a la seva sol·licitud en 20 dies. 
 
Més de 2.000 alumnes fan la preinscripció per 
començar P3 i primer d’ESO

El 26 de maig es van publicar les llistes definitives de 
l’alumnat que va fer la preinscripció als centres de pri-
mària i secundària per al curs 2008-2009. S’han rebut 1.439 
sol·licituds per iniciar P3 i 1.255 per començar primer d’ESO. 
Aquestes xifres representen un lleuger augment respecte el 
curs anterior. Del 9 al 13 de juny, cal formalitzar la matrícula 
al centre escolar assignat en cada cas. 
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NOTÍCIES BREUSmésmataró

 

El regidor Esteve Terradas deixa les seves 
competències a l’Ajuntament

L’alcalde, Joan Antoni Baron, va signar el 14 
de maig un decret en el qual resolia deixar 
sense efecte la delegació de les competèn-
cies de la regidoria de Presidència al regidor 
Esteve Terradas Yus. Un dia abans, Terradas 
va presentar un escrit al registre de Secretaria 
de l’Ajuntament en el qual comunicava que 
properament assumiria unes noves respon-
sabilitats a la Delegació del Govern a Cata-
lunya, per aquest motiu va demanar que se’l 
rellevés de les seves responsabilitats de gestió 
i de dedicació exclusiva a l’Ajuntament. El 
decret resol, a més de deixar sense efecte la 
delegació de les competències en matèria de 
Presidència al regidor, rellevar-lo del nome-
nament de 7è tinent d’alcalde. Aquest darrer 
càrrec ha recaigut en el regidor Francesc 
Melero, segons un decret del 23 de maig. 
Aquest document també resol delegar al regi-
dor Carlos Fernández les atribucions de gestió 
i resolució en matèria de Presidència i Parti-
cipació (Comunicació, Política Lingüística, 
Pacte de Civisme, Nova Ciutadania, Agència 
de Suport a l’Associacionisme, Cooperació i 
Desenvolupament i Agermanament). També 
resol que Fernández sigui el president de 
l’Àrea de Presidència. 

L’Ajuntament millora les instal·lacions del 
CEIP Anxaneta

L’Ajuntament invertirà 170.043,15 € en tre-
balls de millora i adequació del CEIP Anxa-
neta, ubicat entre la plaça de l’Havana i els 
carrers del Prat, de Floridablanca i d’Antonio 

de Solís. La Junta de Govern Local del 13 
de maig va aprovar el projecte executiu on 
es detallen les actuacions que es portaran a 
terme en aquesta escola que es va inaugurar 
el febrer de 2007. La majoria de les millores 
consisteixen en l’adaptació d’alguns elements 
de les aules a les necessitats que s’han detec-
tat per part d’alumnes i professorat, així com 
en el manteniment anual de les instal·lacions. 
També hi ha un seguit d’actuacions que 
són reparacions dels elements afectats per 
l’entrada d’aigua l’agost de 2007. Els treballs 
són de pintura, aïllament acústic, jardineria, 
fusteria i accions de paleta. 
 
Cirera disposarà d’un equipament cívic al 
carrer de la Muntanya 
 
L’edifici municipal del carrer de la Muntanya, 
amb un fort desnivell, s’enderrocarà per cons-
truir un equipament cívic en aquesta zona de 
la ciutat. El projecte executiu d’enderroc es 
va aprovar en la Junta de Govern del 13 de 
maig i es portarà a terme al setembre, pasada 
la Festa Major del barri. 

El mercat de marxants de Cerdanyola es 
trasllada al passeig de Ramon Berenguer III

Aquest canvi és efectiu des del 31 de maig. Els 
marxants han deixat la ubicació habitual, a la 
plaça del Cardenal Josep de C. Vives i Tutó, 
per anar al passeig de Ramon Berenguer III, 
entre l’avinguda de la Gatassa i el passatge 
de Baldomer Vila. Els canvis en l’estructura 
del barri fan incompatible el muntatge del 
mercat al seu antic emplaçament amb les 
necessitats dels veïns de la zona, les mesures 

de seguretat necessàries i els serveis mínims 
indispensables per al servei del mercat. El 
nou emplaçament ha estat triat després d’un 
procés d’anàlisi de les diferents alternatives, 
amb el consens dels marxants, dels veïns i de 
l’Ajuntament.

El Patronat Municipal de Cultura col·labora 
amb el programa “Voluntaris per la llengua”

Un conveni signat el 15 de maig entre el 
Patronat Municipal de Cultura (PMC) i el 
Centre de Normalització Lingüística (CNL) 
del Maresme farà possible que les pare-
lles lingüístiques tinguin descomptes en els 
espectacles de la temporada estable del Teatre 
Monumental. El programa dels “Voluntaris 
per la llengua” posa en contacte a persones 
catalanoparlants i estudiants dels primers 
nivells de català perquè aquests últims puguin 
millorar el seu nivell de català oral. Segons 
el conveni, el CNL facilitarà un carnet iden-
tificatiu a tots els voluntaris i aprenents i farà 
difusió de la programació cultural del PMC. 
El document també inclou que el PMC posarà 
a disposició de les parelles una entrada gra-
tuïta per a la temporada estable del PMC 
sempre que demostrin que vagin junts.

La regidora de CiU, Isabel Martínez, renúncia 
al seu càrrec de l’Ajuntament

En el Ple extraordinari del 16 de maig es va 
fer efectiva la renúncia que es produeix per 
motius professionals. Isabel Martínez ha estat 
regidora del grup municipal de Convergència 
i Unió (CiU) des del 16 de juny de 2007, data 
en què es va constituir el nou consistori. 

Hi podeu portar mobles 
i trastos vells, runes, 
ferralla, fusta, pneumàtics, 
bateries, resta de jardineria, 
cables elèctrics i aparells 
d’electrònica, olis 
i altres residus especials.

c/ de Galícia, s/n 
c/ de Francesc Layret, 74

De dilluns a dissabte 
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. 
Diumenges i festius 
de 10 a 14 h

Telèfon d’atenció ciutadana 010*
www.mataro.cat

*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.

Ara les deixalleries també obren els dilluns
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Els nans encapçalant la cercavila en la festa del barri de Cerdanyola.
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Els carrers de Mataró s’omplen de 
festa amb l’arribada del bon temps 
El calendari de festes dels barris i carrers va des del maig fins a l’octubre. 
Balls, sopars, gimcanes, esports, xocolatades, concerts, sardinades, correfocs, 
gegants i capgrossos, activitats organitzades per veïns i pensades per a tots. 

E l  clima i caràcter mediterrani de Mataró fan que durant 
els mesos de bon temps els carrers i les places siguin 
els escenaris ideals per a tot tipus d’esdeveniments. 

Les festes dels barris i carrers són l’exemple més popular 
perquè demostren any rere any les ganes de retrobar-se i 
gaudir entre els que comparteixen carrer, plaça i barri. 

Abans, durant i després de l’estiu 

Els primers són els veïns de la Via Europa i del Nou Parc 
Central coincidint amb el Dia d’Europa, el 9 de maig. Aquest 
any van haver-les d’ajornar per la pluja però l’organtizació 
va funcionar i el cap de setmana següent es van celebrar gran 
part de les activitats programades, entre elles el concert de 
l’Agrupació Musical del Maresme i les activitats infantils. 
La Festa de Cerdanyola és la següent en el calendari (23, 24 i 

25 de maig), tot i que la pluja va obligar a suspendre els actes 
de diumenge, dissabte mossèn Biscúter va sortir en cercavila 
amb els gegants de la ciutat i a la nit el ball i el castell de focs 
van omplir el Parc de Cerdanyola. 

A cavall entre el maig i el juny la calor apreta i els veïns de 
l’Havana i rodalies aprofiten per gaudir del passeig Marítim 
i les platges del Callao i Sant Simó, on no falta el tradicional 
concurs de paelles en el mateix passeig del Callao.

El juny arriba el torn del Pla d’en Boet que amb el grup  
Boetukada cridaran a una festa amb Nit Jove, sardinada, 
havaneres i activitats infantils. També els veïns del carrer de 
Bonaire trauran les taules i cadires per sopar junts. Durant 
els dos caps de setmana següents, el barri de Vista Alegre 
prepararà unes festes llargues on l’esplai “Los Piratas” seran 
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protagonistes de la cercavila i de la Gran Gala. A Peramàs-
Esmandies faran ballar el gegant Lucius Marcius i acabaran 
amb la gran revetlla de Sant Joan com en els carrers de Sant 
Joan, que hauran començat tres dies abans, de Sant Ramon 
i d’Altafulla. En acabar el juny, torn per als veïns del Palau 
amb nit jove i matí per a infants amb la Festa del Sol.

El juliol l’encetaran alhora Molins-Torner, La Llàntia i els 
carrers d’Enric Prat de la Riba i de l’Arquebisbe Jaume 
Creus. A Molins el passeig de Carles Padrós s’omplirà amb 
música de diferents estils, a La Llàntia la colla de diables del 
barri garanteixen un bon correfoc i el nan Isidre una bona 
cercavila i al carrer d’Enric Prat de la Riba el sopar de dis-
sabte serà, com sempre, multitudinari. Abans de Les Santes, 
encara quedarà temps perquè Rocafonda, Camí de la Serra i 
el passatge de Santa Magdalena celebrin les seves festes. A 
Rocafonda batucada de bon principi i havaneres amb focs 
artificials al final, al Camí de la Serra començaran amb la 
desfilada de majorets i el diumenge les Matinades Sorollo-
ses, i al passatge de Santa Magdalena sopar i ball fins després 
de la mitjanit.

Les Santes i l’agost obriran un gran parèntesi per a les festes 
dels barris que tornaran amb força amb la Serenata del carrer 
de Sant Ramon on ballarà el gegant Ramonet i a Les Santes-
Escorxador amb sardinada i havaneres. Tot seguit, entrant 
setembre, toca el torn a Cirera, amb la nit de cabaret i el 

Cirera Rock, i els veïns dels carrers de Sant Bru, de Cris-
tina i de Massot també sortiran al carrer. Acabaran l’estiu els 
veïns dels carrers de Sant Pelegrí, d’Amàlia i de Concepció 
que aprofitaran les darreres nits de calor per fer cinema a la 
fresca i sopar plegats.

A l’octubre els sabres de Sant Simó, festes centenàries, posa-
ran punt i final a aquest calendari intens de festes a Mataró.

Les festes són el fruit de molts esforços

Per organitzar una festa de barri o de carrer cal mobilitzar 
moltes persones i dedicar-hi temps i diners. Les associacions 
de veïns fan l’esforç més intens per aconseguir les millors 
festes possibles i que el programa agradi a tothom. És una 
dedicació voluntària, sovint de tot l’any, per escollir, propo-
sar i organitzar les diferents activitats. 

L’Ajuntament dóna suport a les festes de barri mitjançant el 
programa de subvencions. Durant aquest any 2008 l’import 
destinat és de 81.698 euros. Al suport econòmic, també cal 
sumar la cessió de material que el Patronat Municipal de 
Cultura fa a les associacions: empostissats, taules, cadires i 
material, que la brigada de l’Ajuntament s’encarrega de dur 
i muntar. També cal tenir en compte la seguretat i la Policia 
Local té establerta la presència d’agents per garantir-la a tots 
els participants.
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DATES FESTES DELS BARRIS ORGANITZA

MAIG               
 9-10-11 Festa Via Europa i Nou Parc Central AV. de Via Europa i Nou Parc Central
 23-24-25 Festa de Cerdanyola AV. de Cerdanyola
 31 maig i 1juny Festa de l’Havana i Rodalies AV. de l’Havana i Rodalies
JUNY                       
 7-8 i 13-14-15 Festa de Vista Alegre AV. de Vista Alegre
 6-7-8 Festa del carrer de Bonaire Veïns del carrer de Bonaire
 6-7-8 Festa del barri del Pla d’en Boet AV. del Pla d’en Boet
 20-21-22-23-24 Festes del barri de Peramàs-Esmandies AV. de Peramàs-Esmandies
 23 Revetlla de Sant Joan Veïns del carrer d’Altafulla
 23 Revetlla de Sant Joan Ass. Cultural La Serenata del carrer St. Ramon
 21-22-23-24 Festes de Sant Joan Veïns del carrer Sant Joan
 27- 28-29 Festa del Palau-Festa del Sol AV.  El Palau
JULIOL               
 4-5-6 Festa de Molins AV. de Molins-Torner-1r de Maig
 4-5- 6 Festa de La Llàntia AV. de La Llàntia
 5-6 Serenata del c. d’Enric Prat de la Riba Comissió de la Serenata
 7-8 Festa del c. de l’Arquebisbe Jaume Creus Comissió de la Serenata
 11-12-13 Festa de Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí AV. de Rocafonda-Esperança-Ciutat Jardí
 11-12-13 Festa del Camí de la Serra AV. de Camí de la Serra
 11-12-13 Festa del passatge de Santa Magdalena Comissió de veïns
AGOST                
 del 31 al 9 Festa de Cirera AV. de Cirera
 23-24-28-31 Serenta del carrer de Sant Ramon Ass. Cultural La Serenata del carrer St. Ramon
 29-30-31  Festa de Les Santes-Escorxador AV. de Les Santes-Escorxador
SETEMBRE              
 1-2 Festa de Les Santes-Escorxador AV. de Les Santes-Escorxador
 1-2-3-4-5-6-7-8 9 Festa de Cirera AV. de Cirera
 5-6-7  Festa de Sant Bru, Cristina, Baix Massot i Isabel Comissió de veïns
 6 Festa de la Ciutat Jardí AV. de Rocafonda-Esperança-Ciutat Jardí
 14-15-16 Festa del carrer d’Amàlia Comissió de veïns
 19-20-21 Festa del carrer de Sant Pelegrí Comissió de veïns
 20 Festa del carrer de la Concepció Veïns del carrer Concepció
 28 Festa de la tardor de Vista Alegre AV. de Vista Alegre   
OCTUBRE              
 24-25-26-27-28 Festes de Sant Simó Comissió C. Recreativa Ermita Sant Simó
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Un moment del Ple en el qual es va tractar la reforma dels patronats municipals de Cultura i d’Esports.

El tancament de l’Espai Jove de 
Cerdanyola escalfa el Ple 

El tancament de l’Espai Jove de Cerdanyola va portar 
el Ple de maig a un estat de crispació. Tot i que aquest 
punt es va tractar passada la una de la matinada, 

això no va fer desistir a les desenes de persones vinculades 
amb l’Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola, gestor de 
l’Espai Jove, ni als membres de l’Associació de Veïns de Cer-
danyola, que van esperar-se per dir-hi la seva. Tant l’entitat 
com l’Associació, consideren que el tancament és ‘injust’ 
i que ‘malmet la imatge del Casal Xerinola’, i a la vegada, 
asseguren que no tenen ‘cap implicació amb aquest suposat 
tràfic de drogues’. Fetes les seves explicacions, el regidor de 
Via Pública, Oriol Batista, va fer la crònica dels fets, que es 
remunten al 24 d’abril quan la Policia Local va identificar 
uns joves que estaven a la plaça de l’Onze de Setembre. Per 
preservar la seva intimitat, els agents van optar per fer-los 
entrar al centre. Allà, els van escorcollar i van trobar droga. 

Aquest fet va provocar el tancament de l’Espai Jove. Segons 
Batista, es tractava ‘d’una mesura cautelar fins que s’acabés la 
investigació policial’, i així va ser perquè el mateix dimecres 
7 de maig es va reobrir el local. Batista també va voler recal-
car que aquest incident s’emmarca dins una operació policial 
per combatre les actuacions incíviques de Cerdanyola. De 
fet, en un any i mig ja s’han fet 205 actuacions. La regidora 
de Joventut, Ana Barrera, també va intervenir per expres-
sar que l’Ajuntament està al costat de l’Associació Intantil i 
Juvenil Casal Xerinola, i va anunciar que tenen previst reno-
var i incrementar la partida pressupostària del conveni que 
tenen amb el Casal. Les explicacions, però, no van satisfer 
els membres del Casal i de l’Associació, que, en reiterades 
ocasions, van optar per increpar els regidors. Al final, però, 
van marxar del plenari i el debat va continuar entre Govern 
municipal i oposició.
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El Ple va comptar amb una altra polèmica: els impaga-
ments de la llibreria Actua. Aquesta empresa ocupa un dels 
locals de la plaça de Can Xammar, que són propietat de 
l’empresa municipal PUMSA, i des que s’hi van instal·lar 
no han pagat cap mes. L’oposició ha qualificat aquesta situa-
ció ‘d’escàndol’, mentre que el regidor d’Urbanisme, Ramon 
Bassas, assegura que es tracta d’una situació provisional i 
que s’acabaran efectuant els pagaments, ja que es tracta 
d’una empresa solvent. Els retards, segons han explicat els 
llogaters al regidor d’Urbanisme, són perquè la plaça de Can 
Xammar encara està en obres. Així que, un cop acabades les 
millores, l’establiment posarà el dia els deutes, i fins i tot, 
podria acabar comprant el local ja que el contracte contempla 
aquesta opció. 

El Ple també va evindenciar la falta de consens en la reforma 
del mercat de la plaça de Cuba. La regidora d’Innovació i 
Promoció de Ciutat, Alícia Romero, va defensar aferrissa-
dament el projecte, ja que considera que ‘la reforma integral 
posarà el mercat al segle XXI’, i a la vegada, també va voler 
posar èmfasi en què la reforma ‘és un projecte pactat i con-
sensuat amb els paradistes’. Un aspecte que per a l’oposició 
no és suficient, ja que consideren que també s’ha de comptar 
amb el suport dels comerciants de fora del mercat i de les 
rodalies, així com dels marxants, que s’instal·len a la mateixa 
plaça. Diàleg, això és el que els membres de l’oposició creuen 
que falta al Govern municipal. Romero, però, va defensar que 
el diàleg ha existit el que passa és que l’acord ha estat invia-
ble, ja que el projecte ha de tenir en compte diversos factors, 
com la seva ubicació i la catalogació que té l’edifici. Al final, 
cap acostament de posicions: l’oposició va votar en contra 
però el punt es va aprovar amb els vots del Govern municipal. 
D’aquesta manera, els passos previs a la reforma avancen per 
començar les obres aquest estiu. 

El tema de Can Fàbregas va tornar a aparèixer a l’escenari 
polític. Com va definir el portaveu del PPC, Paulí Mojedano, 
‘és un tema que estem condemnats a no acabar’. Després que 
el mes d’abril no hi hagués cap punt relacionat amb aquesta 
polèmica, en aquest Ple, la CUP va presentar un recurs perquè 
s’admetés a tràmit una sol·licitud de CiU sobre la revisió d’ofici 
dels acords relatius al sector ‘illa Fàbregas i de Caralt’. El punt 
no va prosperar perquè el Govern municipal el va rebutjar. 
Però la negativa no va passar per alt el debat sobre l’ètica i la 
política entre els grups de l’oposició i el Govern.

Acords de la sessió plenària del 8 
de maig de 2008

Suport a la candidatura dels castells

Tots els grups municipals van recolzar la candidatura 
dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de 
la humanitat, de la UNESCO. El president del Patronat 
Municipal de Cultura, Sergi Penedès, va llegir la decla-
ració institucional de recolzament on destacava el gran 
paper que tenen els castellers a Catalunya, com a eina 
d’integració.

Aproven el nou reglament dels consells territorials 

El Govern municipal va aprovar inicialment, amb els vots 
favorables del PPC, i l’abstenció de CiU i la CUP, el nou 
reglament dels consells territorials dels plans integrals. 
La nova normativa preveu la incorporació d’un apartat de 
drets i deures, la reducció del consell a 12 ciutadans i es 
concreten punts que no estaven definits. Aquests són els 
trets més importants, segons el regidor de Nova Ciutada-
nia, Carlos Fernández, que desitja aconseguir la unanimi-
tat de tots els grups polítics en l’aprovació definitiva. 

A favor del Dia del Municipi

Els grups municipals, exceptuant la CUP, van aprovar una 
declaració institucional per donar suport a la declaració 
del Dia del Municipi de les dues entitats municipalistes 
catalanes. Aquesta declaració reivindica principalment 
les competències dels ajuntaments. Tant socialistes, 
com convergents, populars, republicans i ecosocialistes 
van mostrar-se satisfets amb la declaració, mentre que 
la CUP considera que es tracta d’una festa institucional 
innecessària. 

El Ple recolza el Festival Shakespeare

L’Ajuntament participarà en la Fundació Privada Cultural 
Festival Shakespeare, després que els grups que formen 
el Govern municipal i CiU votessin a favor de la pro-
posta. El PPC i la CUP, però, van apostar per l’abstenció. 
L’aprovació preveu que el Festival Shakespeare, que fins 
ara es desenvolupava a Santa Susanna, també es faci als 
escenaris de la capital del Maresme. 

Sara Escriu
Periodista de ”Maresmedigital TV”
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L ‘estiu ja és a tocar. De dia i de nit, per a petits i grans 
i per als que volen conèixer més la ciutat, Mataró ofe-
reix un seguit d’activitats tant lúdiques com culturals 

per gaudir i passar un bon estiu.

Oci al front marítim

La temporada estiuenca és un bon moment per revaloritzar 
el front marítim. Mataró té més de 5 km de platges que són 
un reclam per convertir aquest espai en un lloc de molta 
concentració de gent. En aquest sentit, l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diferents entitats ha dissenyat un reguitzell 
d’activitats que es desenvolupen en aquest indret. A més, ha 
posat en marxa els dispositius especials de neteja, vigilància 

i salvament, seguretat i mobilitat, i ha dotat la façana marí-
tima dels serveis necessaris i essencials per al desenvolupa-
ment de la temporada de bany.

Així, de dia els esports nàutics són els que tindran més pro-
tagonisme. Al Port s’hi podran trobar activitats relaciona-
des amb el submarinisme, la navegació, el lloguer de velers 
i embarcacions a motor amb patró o sense, classes de vela, 
pesca esportiva o classes de windsurf, entre d’altres.

De nit, els establiments situats al passeig Marítim propo-
sen als noctàmbuls una àmplia gamma de possibilitats com 
concerts, monòlegs, sopars i copes a la fresca i espectacles 
diversos.
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L’estiu de Mataró proposa oci vora el 
mar, visites a la ciutat i música 
La ciutat concentra durant la temporada estiuenca moltes activitats i ofertes 
turístiques tant lúdiques com culturals. Com a novetat, els usuaris tindran un 
espai de lectura al punt d’informació turística de la platja.

El passeig Marítim és un dels espais que acollirà més propostes lúdiques durant l’estiu.
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Oferta cultural, comercial i gastronòmica

L’oci vora el mar es pot combinar amb el que brinda la resta 
de la ciutat. Mataró té molts atractius culturals que es poden 
conèixer a través de les rutes i visites guiades, a més d’una 
gran oferta comercial i gastronòmica.

El descobriment de la ciutat, del patrimoni i de la història 
es pot fer, des del mes de juliol fins al 5 de setembre, mit-
jançant les rutes Modernista a Mataró i del Mar i les visites 
guiades a Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró; 
al Clos Arqueològic de Torre Llauder i a la Basílica de 
Santa Maria. Aquestes propostes són gratuïtes i es poden 
fer sense reserva prèvia. Pel que fa a les concertades, hi 
ha previstes la Ruta Puig i Cadafalch Mataró-Argentona 
(aquesta és de pagament) i la visita guiada a la instal·lació 
solar fotovoltaica de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra. 
Una altra manera de conèixer i endinsar-se en la història de 
la ciutat és a través del servei d’audioguies. 

A Mataró s’han localitzat 21 punts d’interès arquitectònic 
i patrimonial senyalitzats amb un número i amb un plafó 

explicatiu. L’audioguia permet fer un recorregut, que deci-
deix l’usuari, passejar per la ciutat i alhora informar-se de 
les característiques de cada emplaçament. Aquest any s’ha 
afegit com a punt d’interès Ca l’Arenas i a partir del 27 de 
setembre ho farà la Nau Gaudí.

Com a novetat d’aquest any, el juliol i agost, la Casa Coll i 
Regàs, el Conjunt Barroc dels Dolors i el Clos arqueològic 
de Torre Llauder, ampliaran els horaris d’obertura al públic 
per facilitar l’accés dels visitants.

Les rutes i visites han estat organitzades per l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i 
el Patronat Municipal de Cultura (PMC). L’any passat 970 
persones van participar de les rutes: visites guiades (704) i 
audioguiades (266). 

Música, Santes i Shakespeare

No hi ha estiu sense música ni festa major i Mataró vibrarà 
amb els sons i la festa del Festival Mataró Cruïlla de Cultu-
res, Les Santes i el Festival Shakespeare.
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Oficina de Turisme de Mataró (La Riera, 48)
· juliol i agost
 de dilluns a diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 20 h

· la resta de l’any
 laborables de 10 a 13 h i de 17 a 19 h
 diumenges i festius de 10 a 14 h

Punt d’informació turística de la platja
· del 16 de maig al 20 de juny i de l’1 al 14 de setembre
 dissabtes, diumenges i festius d’11 a 15 h i de 17 a 20 h
 divendres de 17 a 20 h

· del 21 de juny al 31 d’agost
 diàriament d’11 a 20 h

La informació sobre totes les propostes culturals i lúdiques es pot trobar en els diferents punts d’informació turística.

HORARIS DELS PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
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El Festival Mataró Cruïlla de Cultures, que tindrà lloc del 
23 de juny al 20 de juliol, obrirà la seva quarta edició la nit 
de Sant Joan. La proposta recull músics i ritmes de dife-
rents procedències. El festival tanca amb la tradicional sar-
dinada flamenca a la platja del Varador.

Una altra proposta d’estiu i la que reuneix a més gent és,  
sens dubte, la Festa Major de Mataró: Les Santes. A finals 
de juliol els carrers i places de la ciutat s’omplen de festa i 
espectacles per a tots els públics.

I la novetat d’aquest any porta el nom de Festival Shakes-
peare que es farà a la masia de Can Ribot del 30 de juliol 
al 5 d’agost. Aquesta nova proposta mostrarà a través 
d’espectacles de dansa, música i teatre la figura de Shakespeare.

Informació a les oficines de turisme

Tota la informació de l’oferta turística que té a l’abast 
Mataró i el servei d’audioguies està a disposició del visitant a 
l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament (La Riera, 48) i al punt 

d’informació turística de la platja (passeig Marítim). Aquest 
punt s’ha dotat amb més i nous serveis. L’espai d’informació 
és més gran i a més s’hi ha habilitat un espai de lectura que es 
posarà en funcionament a partir del 21 de juny, on els usuaris 
tenen a mà guies turístiques, llibres d’informació, d’història, 
locals i premsa nacional i estrangera per poder consultar. 

Com a punts de suport informatiu, els mesos de temporada 
alta, juliol i agost, també es comptarà amb el Museu Arxiu 
de Santa Maria (de dilluns a dissabte de 18 a 20 h, excepte 
festius i els dissabtes d’11 a 13 h) i el Clos arqueològic de 
Torre Llauder (de dimarts a diumenge de 17 a 20 h) que 
alhora proporcionaran el servei d’audioguia. 

El servei d’informació turística compta amb el suport de 
la Casa d’Oficis Mataró CTC, Comerç i Turisme per a la 
ciutat. Els alumnes de la Casa d’Oficis realitzaran tasques 
d’informació i atenció.

L’Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats del sector, 
aposta i treballa perquè el visitant pugui descobrir i gaudir 
de Mataró a través d’un gran ventall d’activitats i propostes.   
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El Festival Shakespeare (a la foto Can Ribot), Les Santes i el Festival Cruïlla de Cultures ompliran de festa i música l’estiu.



Consells de seguretat per als propietaris de vehicles

Vetllar per una ciutat segura és cosa de tots
Consells promoguts per la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra de Mataró

· Emporteu-vos els objectes de valor, els   
 abrics, les bosses de mà i els GPS amb 
 els seus accessoris.

· Amagueu els equips de música 
 i tapeu els altaveus.

· Guardeu les ulleres, monedes 
 i discs compactes en llocs no visibles.

· Intenteu estacionar en un lloc il·luminat.

· Poseu l’alarma del vostre cotxe.

Si us trobeu el cotxe forçat o veieu a alguna persona 

sospitosa al voltant dels vehicles, cal que truqueu a:

Policia Local: 092        |      Mossos d’Esquadra: 088

Per tal d’evitar els robatoris 
d’objectes de l’interior dels 
vehicles cal que:
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ENTREVISTA

“És un plaer actuar en un festival 
com el Cruïlla de Cultures”
Chambao, grup de “flamenco-chill” que lidera LaMari, tancarà el proper 
19 de juliol els concerts de la quarta edició del Festival Mataró, Cruïlla de 
Cultures, després d’haver assolit un gran èxit en l’edició del 2006.

Torneu a Mataró. Com us tracta el públic de la 
nostra ciutat?
“De luxe, a Mataró sempre hem rebut molt d’afecte per part 
del públic i també quan actuem a Catalunya. Només podem 
dir, Gràcies!”
 
Què us sembla la proposta del Festival Mataró, 
Cruïlla de Cultures?
“Per a nosaltres sempre és un plaer participar en un gran 
festival multicultural on es fusionen tants estils. La nostra 
música és molt adequada per a un esdeveniment com aquest 
i ens hi sentim molt còmodes.”

Com serà el concert en aquesta ocasió, hi 
haurà novetats?
“Farem un concert d’unes dues hores de durada en què la 
gent podrà veure l’evolució musical i personal dels compo-
nents de la banda i també com en gaudim a dalt de l’escenari. 
Pel que fa al repertori, el concert es compon de temes de 
tots els nostres discos, des del primer fins a l’últim.”

En quin moment musical i personal es troba 
la banda?
“La veritat és que, tant personalment com musical, estem en 
un moment molt dolç. Jo particularment me n’alegro molt 
de poder gaudir de la gent que m’envolta.”

“Con otro aire” mostra una evolució musical i en 
les lletres, més compromeses. A què es deu? 
“Les cançons surten de vivències i experiències personals i 
també fictícies. Hi ha moltes causes a denunciar. Hem inclòs 
dos temes de denúncia, però seria injust no citar la resta de 
cançons fins a les 12 que té el disc, que segueixen la línia de 
la música de Chambao. La nostra aposta és continuar fent 
música, explicant històries i divertint-nos amb el que fem, 
que és la fusió. A més, Chambao es caracteritza per un tipus 
de fusió especial, el ‘flamenco-chill’.”

CHAMBAO
Amb la publicació l’any 2002 del seu primer 
treball discogràfic, “Flamenco Chill”, Cham-
bao crea un estil propi a partir de la fusió de 
ritmes flamencs amb la música electrònica més 
tranquil·la (chill out) i amb la personal veu de 
LaMari com a toc inconfusible.

“Con otro aire” (2007) és el seu setè treball 
discogràfic i el quart d’estudi. Un disc en què 
LaMari, després d’haver superat una greu malal-
tia, hi ha deixat l’ànima i ha compost 9 de les 
11 cançons. Uns temes que parlen de les seves 
preocupacions i diversions, i una proposta musi-
cal que explora noves sonoritats impregnades de 
reminiscències i instrumentacions ètniques.
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CONVIU MATARÓ

L’actitud dels usuaris és clau per 
poder gaudir de les platges a l’estiu

mésmataró

 

1. Durant l’època de bany està prohibit passejar els gossos per les platges.

2.  La pesca amb canya té l’horari restringit per garantir la seguretat dels   
 banyistes.

1
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Les dutxes romandran tancades per 
complir el decret de sequera.

Davant de l’arribada de l’estiu, cal tenir en compte que 
l’ús cívic de les platges engloba un seguit de normes 
que permeten a tots els ciutadans gaudir d’aquests 

espais públics. El gran volum d’usuaris agreuja qualsevol 
vulneració d’aquestes normes cíviques, és a dir, que les 
actuacions incorrectes tenen un efecte nociu major perquè 
afecten a més gent. L’exemple més clar d’això és la neces-
sitat d’utilitzar les papereres per llençar les deixalles. A les 
platges se’n pot trobar una cada 50 m i si no s’usen correcta-
ment, el volum de residus pot fer inútil l’esforç dels serveis 
de neteja per garantir uns espais nets. Per aquest motiu, els 
gossos tenen prohibit l’accés a la platja durant la temporada 
de bany (que va de l’1 de maig al 30 de setembre).

L’actual sequera provoca que les dutxes de la platja no fun-
cionin per estalviar aigua. Els lavabos estan oberts de les 9 
fins a les 21 h. Els quioscos d’entrepans i gelats tancaran 
a les 2.30 h entre setmana i a les 3 h els caps de setmana, 
mentre que la resta d’instal·lacions poden oferir els seus ser-
veis entre les 8 i les 20 h. Els quioscos poden emetre música 
ambiental i amb els altaveus orientats cap al mar, per perme-
tre el descans dels veïns.

L’ús cívic de les platges també és clau per poder gaudir 
de l’estiu amb seguretat. S’ha de tenir en compte l’estat 
de la platja i per conèixer-lo, s’han col·locat sis pals amb 
bandera que avisen de l’estat del mar a través d’un codi de 
colors. En aquest codi el verd indica “bany lliure”, el groc 
“bany amb precaució” i el vermell “bany prohibit”. També 
hi ha una bandera especial que adverteix de la presència 
de meduses. A partir d’aquest any, les platges compten 
amb un servei de megafonia que permet realitzar qualse-
vol comunicació referent a la qualitat de les aigües o a les 
tasques de vigilància, socorrisme i salvament. La pesca 
amb canya es podrà fer entre les 21 i les 8 h, en la zona de 
platja destinada per aquest fi. Aquesta activitat pot resultar 
perillosa i per això aquest horari s’intenta compatibilitzar 
amb el dels banyistes.

 



CULTURAmésmataró

Actors aficionats participant en un dels tallers del curs 2006-2007.

L’Aula de Teatre ofereix nous cursos 
monogràfics de teatre al juliol
Entre el 7 i el 24 s’oferiran cursos d’accés lliure, adreçats tant a majors com a 
menors d’edat. Inclouen iniciació al teatre, clown, teatre en moviment, equilibri 
amb objectes, dansa i acrobàcia expressiva. 
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L’Aula de Teatre és una escola de teatre del Patronat 
Municipal de Cultura, que es dedica a la formació i 
la creació escènica, amb una voluntat clara d’apropar 

aquest art a tots els mataronins. En aquest sentit es plantegen 
la consolidació dels cursos monogràfics de juliol, que també 
estan oberts als alumnes de l’Aula perquè ampliïn la seva for-
mació. Aquest any, com a novetat, s’ofereixen tallers per a 
adults centrats en el món del circ, com els dedicats al trapezi 
i a l’equilibri amb objectes, que ajuden a conèixer el propi 
cos a partir de desenvolupar l’equilibri. També permetran que 
els alumnes dels monogràfics mostrin el fruit del seu treball 
en el marc de “Festes i Firetes”, l’espai de circ de Les Santes 
d’aquest any.

En canvi, els cursos d’iniciació al teatre de carrer van espe-
cialment destinats a nens entre 10 i 15 anys. El període de 
matriculació és del 26 de maig al 16 de juny, entre les 17 i les 
21 h, a la mateixa Aula (carrer de Meléndez Valdés núm. 2). 
A part dels cursos destinats als més petits, que tenen el títol 
d’“Iniciació al teatre de carrer”, els majors de 16 anys poden 
optar per “Acrobàcia expressiva”, “Equilibri amb objectes”, 
“Trapezi” o “Teatre en moviment en espais urbans” i els majors 
de 18 per “Clown de circ. Números clàssics”. Durant la resta 
de l’any, a l’Aula de Teatre es duen a terme cursos per a totes 
les edats i monogràfics més variats, com els que van destinats 
als discapacitats psíquics o a la gent gran (a partir de 50 anys). 
Més informació a: http://cultura.mataro.cat
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Museu de Mataró      
El Carreró, 17.

Art religiós del Museu de Mataró
Fins al 6 de juliol
Mostra de la pintura religiosa més representativa del fons 
del Museu de Mataró, dins dels actes de celebració del 
Mil·lenari de Santa Maria.

La invasió del musclo zebrat
Fins al 8 de juny
L’exposició aborda la problemàtica de la introducció 
d’espècies exòtiques a Catalunya, i en concret aquest 
mol·lusc, considerat una de les cent espècies invasives 
més perjudicials pel seu impacte ambiental i econòmic.

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

Talent latent
Del 6 de juny al 6 de juliol
Inauguració el divendres 6, a les 20 h
Selecció de treballs fotogràfics de Magda Stanová, Ewa 
Axelrad, Tehnica Schweiz, Ali Taptik, Moira Ricci, Aleix 
Plademunt, Nico Baumgarten, Fiona Hackett i Carla Verea 
que aporten les noves reflexions sobre l’època en què 
vivim i sobre el paper de la imatge en la nostra societat.

Espai f
Carrer Nou, 11.

7a Mostra d’Art Jove
Fins al 6 de juliol 
Exposició dels artistes seleccionats pel jurat de la 7a 
Mostra d’Art Jove: Alba Carbonell, Laura Cardona, Rafael 
Forga, Cristina Ibañez-Tarter, Margarita Pineda, Raül Ron-
cero, Kenneth Russo i Gemma Tro.

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

Immigració. Una nova mirada cultural a l’esport.
Del 17 de juny al 12 de juliol 
Un treball de fotoperiodisme i d’investigació social de Kim 
Manresa i Chris Kennett.

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

Exposició emmarcada dins del tema Roda el món. El 
Viatge, eix temàtic de la temporada de Ca l’Arenas. 
Objectes i pintures del passat conviuen amb fotografies, 
vídeos i instal·lacions del present.

Menjador
Jaume i Jordi Arenas. Les illes i el mar
Fins al 6 de juliol
Mostra de marines de Jordi i Jaume Arenas en diverses 
tècniques.

Sala 1
Cuba, 1895-1898
Fins al 6 de juliol
Mostra de dibuixos originals realitzats per Ángel de San 
Pedro durant la guerra de Cuba (1895-1898).

Sala 2
 
Ivan Jordà
Fins al 6 de juliol
Exposició de pintures de l’artista Ivan Jordà (Mataró, 
1976) dins el cicle Roda el món, el viatge per la tempo-
rada 2007-2008.

La Galeria
Roda el món. El viatge
Fins al 6 de juliol
Dins del cicle de l’actual temporada de Ca l’Arenas, 
aquesta exposició és el resultat dels treballs realitzats 
al taller El viatge digital. Resseguint-me, una proposta 
d’Ismael Cabezudo amb la col·laboració de Joan Carles 
González.

Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu de Mataró
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Hem recuperat el mar

Un dels principals objectius dels ajuntaments democràtics ha estat la recuperació del mar com una part més de la ciutat. 
El mar, així, va associat a la represa democràtica: a més gaudi del mar, més democràcia. En primer lloc, van ser els 
primers trams del passeig Marítim i operacions de sanejament, i els ciutadans van abocar-se a fer ús de les nostres 

platges, que han anat estant dotades de serveis diversos (seguretat, dutxes, Port...). Més tard, nous trams del passeig Marítim 
(arrencats als tribunals al PP), dinamització cívica i econòmica dels entorns... I ben aviat, més Port, més integrat a la ciutat, nous 
punts urbans d’atracció propers (ronda de Barceló, Museu Bassat, El Rengle, Porta Laietana; TecnoCampusMataró...) i el doble 
d’espai marítim recuperat per a futures platges, potser.

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista
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Ja ho vaig dir al ple. El regidor d’Urbanisme acaba de 
crear una nova figura literària o una nova manera de 
fer. A mi em va venir al cap la dita “excuses de mal 

pagador” però que en aquest cas és a l’inversa. Són “excuses 
de mal cobrador”. Resulta que, arran de la denúncia de CIU 
–que estem seguint de fa temps - s’ha sabut que PUMSA fa 
anys que actua d’una manera, diguem-ne especial, amb un 
determinat llogater. Nosaltres vam fer una pregunta, sense 
dir cap nom, i que ràpidament es va convertir en un escàn-
dol ja que el mateix regidor (president de PUMSA) es va 
encarregar d’esbombar-ho a la seva manera: “no passa res, 
és normal, ho hem fet molt bé, etc.”

Quedi clar, per endavant, que CIU no pretén fer res més que 
defensar els interessos que legítimament ens corresponen i 
que no són altres que els de tots els mataronins i mataroni-
nes i, per tant, no tenim res a dir si un determinat operador 
comercial ha aconseguit del govern municipal unes condi-
cions tan favorables. És dir, tota la nostra pressió va en la 
línia de demanar responsabilitats polítiques a qui ha nego-
ciat un acord tan perjudicial per als interessos del nostre 
Ajuntament.

Com que el tema ve de lluny, resulta que va ser l’anterior 
president de PUMSA, el Sr. Arcadi Vilert, qui va portar el 
tema. L’actual president, el Sr. Bassas, enlloc d’acceptar que 
les coses no s’han fet bé, es fa seu el sistema i explica sense 
final tota una sèrie d’arguments que no s’aguanten enlloc 
més que en la seva imaginació. Si dijous 8 de maig, al ple, 
hi hagués hagut qualsevol persona que estigués pagant un 
lloguer, s’hagués fet un tip de riure igual que ho haguéssim 

fet nosaltres si el tema no fos tan seriós. Un riure irònic de 
qui se sent menystingut. Val a dir, però, que hi havia algun 
membre del govern que abaixava la vista mentre el regidor 
s’explicava. Fins i tot, en aquest tema, vaig felicitar el tímid 
pas endavant que van fer ICV- EUiA (el comitè local) en 
demanar més transparència.

En definitiva, el que volem aclarir és si el total de mensua-
litats que no s’haurien fet efectives, a 6.000 euros cadas-
cuna, arriba a vint-i-vuit, més de dos anys. Per altra banda, 
si l’empresa municipal PUMSA va realitzar unes obres 
d’adequació del local per un import  que superaria els 40.000 
euros i que també restaria pendent de pagament. Doncs, si 
tot això fos així,  estaríem parlant d’un ajornament de paga-
ments de quasi 210.000 euros.

En el fons, el problema de tot plegat és com és que s’ha actuat 
així, afavorint els interessos d’uns privats? Si tal com diuen, 
és un fet tan normal i clar, com és que durant anys no s’ha 
explicat al Consell de PUMSA? Nosaltres, des de l’oposició, 
continuarem treballant perquè tenim raó, i no en contra de 
l’arrendatari, sinó per afavorir la responsabilitat política i de 
gestió dels administradors públics que entenem que no han 
tingut criteris imparcials en aquest cas. 

En aquest mateix sentit i per responsabilitat continuarem 
treballant i formant part del consell de PUMSA per intentar 
que les coses es facin millor i amb més transparència.

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

“Excuses de mal cobrador”
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Comentaris al primer any de mandat 

El passat 27 de maig es va complir un any de la cele-
bració de les eleccions municipals, el resultat de 
les quals va significar la reedició del tripartit en el 

Govern de la ciutat.

En aquesta ocasió el candidat que presentava el PSC era 
el Sr. Joan Antoni Baron que ja portava dos anys exercint 
d’Alcalde després que Manel Mas hi renunciés per anar al 
Congrés dels Diputats. 

En qualsevol cas, ara no és moment de fer una valoració 
dels resultats electorals donat que d’això ja en vam tenir 
oportunitat. 

En aquest primer any de mandat, malauradament Mataró ha 
estat notícia però com hem denunciat en diverses ocasions 
no per qüestions positives.  

Les coses ja no van començar bé per a aquest tripartit quan 
el passat mes de setembre, dos mesos després de formar-se 
l’Equip de Govern, el segon Tinent d’Alcalde, Toni Guirao, 
va preferir acceptar una oferta del món privat i deixar el 
càrrec. El Govern no ha sabut cohesionar un equip al vol-
tant d’un projecte il·lusionant. 

Posteriorment, l’actual regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. 
Ramon Bassas, s’ha vist implicat en dos escàndols polítics 
que han posat i continuen posant en entredit no només la 
seva responsabilitat política, sinó la seva responsabilitat 
ètica i moral com a representant dels ciutadans/es. Els temes 
als quals ens referim són l’entrada a registre d’un document, 
per ordre expressa del regidor, en el que els presidents de 
diverses AAVV donaven suport a l’actuació del Govern 

amb el trasllat de Can Fàbregas i en segon lloc, la relació de 
parentesc familiar feta pública per la Plataforma de Salvem 
Can Fàbregas d’aquest mateix regidor amb un dels antics 
propietaris de la finca on es troba ubicada la nau. 

Precisament el Sr. Bassas també era el responsable de 
Via Pública quan es va conèixer la detenció en un control 
d’alcoholèmia del Cap de la Policia Local per conduir sota 
els efectes de l’alcohol. 

Tres casos molt greus que creiem el Sr. Alcalde no ha ges-
tionat amb solvència i encara menys amb transparència. En 
cap ocasió es va informar l’oposició sinó que ens hem hagut 
d’assabentar mitjançant altres fonts. La solució de l’Alcalde 
ha estat encarregar informes al Secretari per demostrar que 
no hi ha cap tipus de responsabilitat judicial i aquí s’ha acabat 
tot. El govern actua prioritàriament en defensa dels seus inte-
ressos polítics i no dels de la ciutat.

D’altra banda, cal veure la pobra manera de fer front a la crisi 
que afecta a tot el país i que, inevitablement també afecta a 
Mataró, quan encara no ens hem recuperat de la crisi del tèxtil.

L’Alcalde sembla més preocupat per mantenir el monstre 
polític que per dirigir la ciutat (el nou regidor de Presidència 
serà un home fort de l’aparell del partit socialista després que 
Esteve Terradas hagi anunciat la seva marxa).

Tot i així, hem de valorar positivament però amb cert escepti-
cisme, tot sigui dit, les converses mantingudes des del Grup 
Popular amb el Govern en el Projecte Nàutic/Marítim de Mataró 
tot i el seu rebuig inicial. Insistim en què aquest és un projecte 
cabdal per al futur de Mataró i pee al posicionament com ciutat.

Des del Grup Municipal del PPC creiem que projectes com 
ara el del Port i similars són els que han de guiar l’acció del 
Govern per fer de Mataró una ciutat de referència, important, 
capaç d’oferir als seus ciutadans oportunitats per créixer; capaç 
d’oferir als seus ciutadans més qualitat de vida, més seguretat. 

Aquests són els principis que mouen la nostra acció i per 
això treballem dia a dia. Aquest és el compromís amb la 
ciutat del PPC.  
   

Pau Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Valors de la festa

Un calendari ampli i plural de festes fan ciutat.

La festa té un caràcter cultural i de ciutadania alhora. Quan 
els veïns i veïnes ens ajuntem per muntar un sopar de carrer, 
viure una festa de barri, anar a un concert a una plaça, parti-
cipar en alguna celebració associativa..., sense voler-ho, com 
qui no vol la cosa, participem també en la construcció de la 
ciutat. Una construcció que té per ciment les relacions perso-
nals que s’estableixen i també el sentiment de pertinença a 
una comunitat. 

“S’ha consolidat un calendari festiu de Sant Jordi a l’11 de 
setembre”

Entre Sant Jordi i l’11 de setembre els mataronins i mataroni-
nes vivim la ciutat al carrer, exercim la nostra manera de fer 
ciutat, de fer cultura compartint carrer de manera conscient, 
organitzant multitud d’activitats que són també una manera 
de definir la ciutat. Hem regalat roses i llibres, hem gaudit 
de la festa dels barris de la Via Europa i Nou Parc Central 
i la de Cerdanyola i la setmana cultural del Pla d’en Boet, i 
ara vindrà el Rocio, i la festa popular del Palau, la de Roca-
fonda... En totes elles, dies i setmanes d’organització que crea 
lligams de complicitat. Ciutadans i ciutadanes que donen el 
seu temps lliure a la comunitat i que han de tenir en el seu 
Ajuntament el suport imprescindible i necessari.

Una de les prioritats del nostre grup municipal és la de conti-
nuar treballant per la significació i millora de la programació 
de les festes de barri i també per unes Santes més potents i, a 
la vegada, per la suma dels agents culturals en projectes que 
afavoreixin la cohesió social, la mobilitat ciutadana, la identi-
tat i la projecció de Mataró, com és el cas del Festival Mataró 
Cruïlla de Cultures que per quart any consecutiu, des de la nit 
de Sant Joan fins a tocar Santes, gaudirem a la ciutat. 

Enguany, en el govern, hem donat suporta l’arribada del Festival 
Shakespeare d’arts escèniques que ve a projectar la ciutat cap en 
fora però també com a proposta d’activitat cultural a l’agost.

“Els castells han estat una manifestació festiva i col·lectiva 
que dóna caràcter a la cultura catalana”

En el Ple municipal de maig vam acordar per unanimitat donar 
suport a la inscripció dels castells a la llista representativa del 
patrimoni cultural i immaterial de la humanitat. Un reconeixe-

ment que el dóna la UNESCO. Ens va plaure especialment 
donar suport a aquesta proposta pel que han estat els castells, 
pel que són i pel que estan cridats a ser. Des del segle XVIII 
han estat una manifestació festiva i col·lectiva de la cultura 
catalana. Són una mostra de la riquesa cultural i social del país 
com activitat oberta i integradora d’edats, gènere i condició 
social. Són exemple dels valors necessaris per a la cohesió 
social com és la cooperació, l’ajuda mútua i la solidaritat. A 
Mataró tenim per testimoni a la Colla Castellera Capgrossos, 
a la qual volem felicitar per la seva trajectòria en coherència 
amb els valors que vol preservar el Patrimoni Immaterial; la 
diversitat cultural i la creativitat humana.
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Els gegants de Mataró i Mm. Biscuter en la Festa Major de Cerdanyola 2008.

Inici de la construcció d’un castell en l’aniversari del primer any de l’invasió d’Irak.

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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“... les incomprensions del debat estatutari català han deixat 
un pòsit de recel preventiu contra tot allò que proposi Cata-
lunya. Incomprensions alimentades de manera miserable per 
aquells que segueixen pensant que l’anticatalanisme és rendi-
ble políticament, davant la passivitat dels qui creuen que el cost 
de fer front a la demagògia és massa alt.

Hi ha raons de pes contra l’argument segons el qual cal ajor-
nar la negociació del finançament ...  

1ª. L’Estatut de Catalunya obliga a tots: a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat ...  

2ª. Les economies més dinàmiques són les més federals. Per 
aixó cal continuar i aprofundir en aquest camí d’èxit.

3ª. ... hem de resoldre una situació clamorosament injusta. El 
nostre sistema actual de finançament no és útil ni just per a 
tothom. Ni és sa, ni és eficient. Ja no redistribueix amb parà-
metres actualitzats, ni assoleix l’equilibri fiscal, ni promou la 
solidaritat real.

Es comprensible que alguns pretenguin mantenir un estatus 
que els afavoreix, encara que sigui injust amb altres. Però es 
del tot inacceptable que aquesta situació perpetui una injusti-
cia lacerant en el finançament que Catalunya .... amb el risc 
que Catalunya perdi la seva competitivitat i la seva capacitat 
per a garantir la cohesió social, pot quedar atrapada entre una 
Espanya que no l’aten (ni l’enten) i un futur de progrés inassoli-
ble  per falta de recursos, inversions i infraestructures...  A Cata-
lunya , per exemple, hi ha tants pobres (segons el darrer informe 
de Càritas) com habitants té alguna comunitat autònoma.”

M’he permès la llibertat de reproduir un extracte d’un recent 
article del President de la Generalitat publicat a El País.

Ara més que mai és necessari fer un front comú dels partits 
catalans a Madrid, tal i com sempre ha reclamat ERC.

Es relativament fàcil llegir entre línies d’aquest article que 
algunes de les idees, dels plantejaments de ERC, que històri-
cament havien estat desestimats, desprestigiats, per la resta 
de partits polítics, han estat finalment, davant l’evidència, 
adoptats pel President de la Generalitat.

Sense buscar més protagonisme de l’estrictament necessari, i 
tot i reconeixent la victòria en el terreny ideològic, cal dir que 
aquesta és la dinàmica que impulsa la nostra tasca diària de 
govern i una de les raons estratègiques del nou pacte d’Entesa.

Ara, cal insistir novament en reclamar i demanar que tothom 
sàpiga estar a l’alçada... O és que “ara tampoc toca” ?

Ens trobem en un moment que pot ser clau per a la nostra 
comarca. El Ministeri de Foment i el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques insisteixen en la necessi-
tat de construir calçades laterals (una autovia paral.lela) a 
l’autopista C-32, entre Montgat i Tordera.

Per Esquerra, aquesta proposta  no és òptima, per:
1. Només es parla de transport privat per carretera, sense  
 atacar el problema de la mobilitat de forma global.
2. No contempla dedicar recursos al transport públic 
3. El lector pot imaginar amb facilitat l’impacte ambiental  
 i paisatgístic d’una nova autovia, de 4 carrils, paral.lela a  
 l’actual C-32, que atravessi la comarca de dalt a baix.

Quina és la proposta alternativa de ERC?

1. Explotar al màxim les possibilitats del transport públic:
 - Millorar la xarxa ferroviària (increment de freqüències de 
pas, de la capacitat dels combois i del confort del parc mòbil, 
condicionament d’aparcaments a prop de les estacions, ...)
- Construir la nova línia orbital soterrada per Mataró i con-
nexió amb el Vallès (Granollers) (A mig i llarg termini)
- Millorar la qualitat del servei de transport públic per carre-
tera. (carril bus Mataro-BCN, aparcaments a les àrees de 
servei o de descans per fer de park & rides pels usuaris, ...)

2. Optimitzar la capacitat de l’autopista C-32
- Aconseguir la gratuitat de les autopistes en un radi de 50 
kms de BCN. Mentre això no sigui assumible, establir la 
gratuitat pels maresmencs
- Construir els accesos / sortides a/de la C-32  necessaris
- Convertir l’actual N-II en una via cívica, de connexió entre 
municipis, sense trànsit pesant i permeable al mar.

3. Una vegada explorades i optimitzades les alternatives 
anteriors, valorar amb aquestes dades la necessitat  de la 
implantació d’un nou vial paral.lel a la C-32.
Per ERC, en línia amb l’acord unànim del Consell Comarcal 
del Maresme de maig de 2004, creiem que abans de posar 
més ciment al territori cal executar millores significatives en 
el transport públic i també en les infraestructures viàries de 
que el Maresme disposa en l’actualitat.

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal d’Esquerra 

Un pacte incomprensible... 
Estan vostès segurs ?

Un nou model de mobilitat 
al Maresme
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El 24 d’abril, cap les 8 del vespre, en una operació 
conjunta de la policia local i els mossos d’esquadra, 
coneguda per l’Ajuntament, es van detenir una tren-

tena de joves que eren a la plaça de l’Onze de Setembre. La 
policia obligà els educadors de l’Espai a reobrir el Casal de 
Joves i hi conduí els detinguts per identificar-los i escorco-
llar-los. Després van escorcollar el local i trobaren petites 
quantitats d’haixix a la paperera i al lavabo, molt probable-
ment per al consum personal d’algun dels retinguts. El Casal 
de Joves és obert al barri. S’hi realitzen les activitats de 
l’Espai Jove Cerdanyola, gestionat per l’Associació Infantil i 
Juvenil Casal Xerinola, i altres activitats de caire divers.

L’endemà, l’alcalde accidental, Sr. Ramon Bassas, decretà 
el tancament cautelar del Casal, qüestionant i criminalitzant 
els usuaris d’aquest equipament i les entitats que en gestio-
nen les activitats, en especial l’A.I.J. Casal Xerinola.

Que a la plaça 11 de setembre i a molts altres indrets de 
Mataró es consumeix droga no legal, i que probablement 
s’hi trafica, és un fet conegut de tothom. Davant d’aquesta 
situació, el Casal Xerinola i altres entitats reclamen, des de 
fa temps, un pla de treball conjunt de prevenció. Poc o gens 
de cas se’ls havia fet fins en aquell moment... Però tancar, ni 
que sigui cautelarment, un equipament municipal que s’ha 
utilitzat com a centre de detenció i escorcoll, és un fet sense 
precedents a Mataró. No serveix per solucionar la proble-
màtica existent i, en canvi, estigmatitza i criminalitza els 
joves que es reuneixen a la plaça, malmet i hipoteca el treball 
que fan determinades entitats des de fa anys per la igualtat 
d’oportunitats i la promoció social dels joves −especialment 
dels que es troben en risc d’exclusió social− i agreuja els 
conflictes de convivència.

Sabrem algun dia quins han estat els brillants resultats 
d’aquesta espectacular operació, amb res de positiu des-
tacable i amb moltes conseqüències negatives? Com a 
prova d’això, el dia anterior al Ple Municipal es va reobrir 
l’equipament, sense cap tipus d’explicació. D’aquesta manera 
l’equip de govern ens ensenya, un altre cop, com no s’han de 
fer les coses... I no ho diem només nosaltres:

-El 7 de maig, el Consell Territorial de Cerdanyola aprovà 
sense cap vot en contra una resolució condemnant aquesta 
actuació politicopolicial i defensant el Casal Xerinola.

-En el Ple Municipal del 8 de maig, diverses entitats veïnals 
i/o d’àmbit ciutadà i educatiu hi intervingueren en el mateix 
sentit, davant la perplexitat de molts regidors pel sentiment 
d’engany sofert amb les explicacions que els havia donat 
l’equip de govern. Malgrat que van haver d’esperar fins pas-
sada la una de la matinada per intervenir, la major part dels 
assistents hagueren d’abandonar el saló de plens poc després 
davant el que semblava un atac a la intel·ligència, deixant 
amb la paraula a la boca la regidora de Joventut.

-El 9 de maig, el Consell Municipal de la Convivència aprovà 
una resolució també de condemna de l’actuació policial i en 
defensa dels usuaris i entitats del Casal de Joves.

-I també ICV, soci de l’equip de govern, es desmarcà pública-
ment d’aquesta actuació policial, la condemnà i donà suport a 
la tasca del Xerinola.

Potser aquesta és la curiosa manera que té el soci majoritari 
de l’equip de govern d’enfortir el teixit associatiu i afavorir 
la participació ciutadana... o potser l’enfortiment del teixit és 
un efecte col·lateral indesitjat d’una mesura d’aparador desti-
nada a apaivagar temporalment algunes queixes, justificar el 
que no es fa en àmbits de prevenció i inserció i buscar quatre 
vots on difícilment els trobaran.

Sr. Alcalde, senyors i senyores regidors i regidores... I DES-
PRÉS DEL TANCAMENT, QUÈ? És això el que el govern 
entén per CIUTAT EDUCADORA?

Al voltant del tancament del Casal de 
Joves de Cerdanyola
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Miquel Torner
Representant de la CUP al Patronat 

de la Fundació Hospital
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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
 - 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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