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En les darreres dècades, la situació de la dona ha mi-
llorat en les societats occidentals on cada vegada dis-
posen d’una millor posició social i laboral. Però el 

camí és llarg i encara hi ha molta feina a fer per aconseguir la 
igualtat entre homes i dones així com per eradicar els casos 
de violència masclista que es manifesta de diferents formes i 
nivells al nostre entorn. En aquesta tasca tots podem aportar 
alguna cosa i tan important és l’actitud dels pares i les mares, 
com la dels educadors, els responsables de les empreses, la 
dels companys de feina, els treballadors de justícia, els cos-
sos de seguretat o la dels amics. 

Des de l’Ajuntament treballem de forma transversal per acon-
seguir una ciutat amb un model de convivència basat en el 
respecte i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Un 
dels darrers fruits d’aquesta feina és el Centre d’Informació i 
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Recursos per a les Dones que es va inaugurar fa un any i mig 
amb la voluntat d’assessorar, informar i orientar a les mataro-
nines. Mataró també compta des del desembre del 2007 amb 
un jutjat específic per deliberar sobre els casos de violència 
masclista i el Parlament de Catalunya va fer un pas endavant 
i va aprovar, el passat 16 d’abril, una nova llei sobre el dret 
de les dones a eradicar la violència masclista. 

En aquesta línia de treball en xarxa, la regidoria de la Dona 
ha organitzat la Primera Jornada Sobre Violència Masclista 
que es farà el 13 i 14 de novembre. És una trobada de profes-
sionals de diferents sectors que tracten aquesta problemàtica 
en el seu dia a dia i que s’aplegaran per aportar la seva expe-
riència, per aprendre d’experts i per conèixer les accions que 
es fan a Mataró en matèria de prevenció. 

Eradicar la violència de gènere, 
un treball conjunt

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

mésmataró

 



mésmataró

 

1. La Policia Local ha tornat a fer aquest estiu el servei de vigilància espe-  
 cial de les platges amb agents que patrullen en bicicleta.
 
2. Les millores realitzades a la Piscina municipal han solucionat les filtra-  
 cions procedents del vas gran de l’equipament. 

3. Una Comissió especial treballarà per adequar a la legalitat les activitats   
 desenvolupades a l’àmbit protegit de les Cinc Sènies.
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NOTÍCIES

Les meduses provoquen la major part de les 
assistències a les platges

El servei de vigilància de platges que ha dut a terme Creu Roja 
per encàrrec municipal va finalitzar el 14 de setembre. S’han 
realitzat 841 assistències a banyistes, unes 300 més que l’estiu 
anterior pels bancs de meduses que van afectar el litoral. Per 
això, la major part de les atencions es deu a picades (un 64%). 
Es van fer també 37 evacuacions a centres hospitalaris i 12 
rescats, a més de 726 accions preventives, amb suggeriments, 
advertències o informació als banyistes. L’incident més greu va 
passar el 3 de setembre, quan una dona va morir ofegada prop 
de l’espigó, a la platja del Varador. D’altra banda, el servei de 
vigilància de la Policia Local a les platges va dur a terme 1.829 
denúncies de trànsit, 35 actuacions per molèsties ocasionades 
per persones i 31 per furts o robatoris, entre altres. Per últim, el 
Bus Platja ha tingut 4.749 usuaris.

La Piscina municipal torna a obrir les portes 
després de les obres de millora

Els treballs, fets a l’estiu, han permès arranjar les filtracions 
d’aigua de la piscina gran, de 25 x 12,5 m, que provocaven 
degoteig a la zona de vestidors, a la planta soterrani. L’empresa 
Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, SL ha fet 
el sanejament, ha reconstruït amb formigó armat tot el vas, i ha 
col·locat les peces per crear els canals de recollida d’aigua i el 
revestiment impermeabilitzat. La reforma s’ha fet amb un pres-
supost de 124.889 euros. També s’ha instal·lat nova il·luminació 
i s’ha fet el manteniment anual. La Piscina municipal va estar 
tancada del 20 de juliol al 14 de setembre. El 20 de setembre es 
va fer una jornada de portes obertes.

Un consell assessor millora la participació 
sobre temes urbanístics

El Consell Assessor Urbanístic de Mataró (CAUM) es va 
constituir al juliol i és un òrgan consultiu, d’informació i par-
ticipació. L’objectiu és garantir i millorar els drets d’iniciativa 
d’informació i de participació dels ciutadans en els processos 
urbanístics de planejament i de gestió. Es reunirà cada tres 
mesos i quan ho requereixin temes extraordinaris. Al juliol 
també es van nomenar els nous membres de la Comissió espe-
cial de seguiment del Pla especial de millora rural i desenvolu-
pament agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix, que treballa per 
preservar aquest espai. Les Cinc Sènies fa de corredor natural 
entre la part boscosa i el front marítim de la ciutat.
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NOTÍCIES mésmataró

 

1. La inauguració del nou camp de futbol 7 va comptar amb la participació   
 dels diferents equips de la UD Cirera.

2. La rehabilitació del cementiri dels Caputxins afectarà a quatre illes de  
 nínxols situades a la part inferior de l’escalinata.
  
3. Imatge d’arxiu d’un dels cursos impartits per l’Aula de Teatre de l’Institut  
 Municipal d’Acció Cultural.
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Mataró estrena el nou camp de futbol 7 de 
gespa artificial de Cirera

L’equipament esportiu, inaugurat el 13 de setembre, està 
situat sobre la coberta de l’aparcament del carrer de Terrassa, 
és de gespa artificial i té unes mides de 34 x 50 m. Al seu 
costat també s’ha construït una zona de jocs pavimentada 
amb material sintètic de cautxú i un camp de futbol 3 de 12 
x 20 m, també de gespa artificial i amb unes petites grades. 
El pressupost del conjunt ha estat de 660.051 euros. El camp 
de futbol 7 substitueix al que hi havia abans de la construcció 
del poliesportiu Teresa Maria Roca, i que durant tres anys 
s’ha ubicat provisionalment a l’avinguda del Corregiment de 
Mataró. Aquest camp provisional restarà obert al públic en 
general per a l’esport de lleure.

L’Ajuntament rehabilitarà quatre illes de 
nínxols del cementiri dels Caputxins

Els treballs corresponen a la segona de les cinc fases del 
pla de millores pendents del cementiri antic. Aquesta fase 
afecta a 322 nínxols de les illes G, H, Er i Fr, a la part inferior 
de l’escalinata. Es retiraran les làpides i vidrieres antigues, 
s’enderrocaran els brancals, se substituirà la façana de totxo 
actual per una nova de pedra artificial, es rehabilitaran les 
cobertes, el sistema de sanejament, la instal·lació elèctrica i 
l’enllumenat. També s’aixecarà el mur de l’accés principal 
del cementiri fins a 1,10 m per evitar caigudes, actuació que 
es preveu enllestir abans de Tots Sants. El pressupost total, 
que assumeix l’empresa concessionària Cementiris Metropo-
litans, és de 503.541 euros.

L’Aula de Teatre comença el curs 2008-2009 
coincidint amb el seu 25è aniversari

Els cursos comencen el 6 d’octubre i finalitzaran al juny. S’hi 
faran cursos de teatre adreçats a nois i noies de 10 a 14 anys, 
joves de 15 a 17 anys, gent gran i persones amb discapacitat 
psíquica, a més d’un treball d’escenes sobre William Shakes-
peare, una de les novetats destacades d’enguany. També hi 
haurà cursos de dansa per a joves i adults, i tres monogràfics: 
d’escriptura teatral, d’acrobàcia expressiva i de teatre social. 
L’Aula de Teatre de l’Institut Municipal d’Acció Cultural 
(IMAC) celebra enguany el seu 25è aniversari amb l’objectiu 
de consolidar-se com a una de les escoles municipals d’arts 
escèniques pioneres a l’Estat. Prop de 230 persones assistiran 
enguany als cursos.
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NOTÍCIESmésmataró

1. Un grup de nens i nenes al nou menjador del CEIP Cirera.
 
2.  Una imatge de l’edició de l’any passat del “Dansa en Família” que es fa   
 al Teatre Monumental.
 
3. Un dels usuaris del nou espai de lectura que comptava amb premsa   
 nacional i internacional.  
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El CEIP Cirera comença el curs escolar 
2008-2009 amb un nou menjador 

El nou edifici, de 309,69 m2, alberga dues sales de menjador, 
la cuina, una sala per a l’Assocació de Mares i Pares (AMPA) 
i d’altres espais complementaris com vestidors, magatzem 
i serveis. Les obres han tingut un cost de 399.390 euros, 
dels quals la Generalitat de Catalunya ha finançat el 75% 
i la resta ha anat a càrrec de l’Ajuntament. L’accés al nou 
edifici es fa mitjançant un porxo cobert, encarat a l’entrada 
de l’escola. Des d’aquesta entrada coberta es pot accedir, de 
forma independent, a la sala de l’AMPA i també a un vestíbul 
que connecta amb els menjadors, el destinat als alumnes de 
primària, en primer terme, i als d’infantil, al fons. De forma 
paral·lela als menjadors, hi ha la cuina, la reracuina, els banys 
i els vestidors i el magatzem per al personal de neteja.  

Les famílies tornen a ballar amb la companyia 
Art Trànsit Dansa al Teatre Monumental
 
El diumenge 12 d’octubre, a les 11 h, comença la segona edició 
del “Dansa en Família”, una iniciativa de l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural (IMAC) i la companyia Art Trànsit Dansa, 
resident a Mataró i dirigida per Maria Rovira. Aquesta proposta 
vol fer participar els més petits de la casa en una coreografia 
compartida amb un grup de ballarins de la companyia que 
els faran prendre consciència de moviments que fan de forma 
espontània a la vida quotidiana. En el nucli familiar és on les 
persones aprenen a cuidar dels altres i a ser cuidades, on a través 
de moviments diaris s’agafa confiança en un mateix i amb el 
propi entorn. Aquesta activitat també es farà els diumenges 9 de 
novembre i 28 de desembre. 

L’Oficina de Turisme i el punt d’informació de la 
platja reben 12.496 visitants durant l’estiu 
 
Del 16 de maig al 14 de setembre, el punt d’informació de 
la platja i l’Oficina de Turisme han atès 12.496 persones. 
D’aquestes, el 54,9% s’han dirigit a l’Oficina de Turisme que 
es troba a La Riera i el 45,1% han anat al punt de la platja. 
Una de les novetats d’enguany és que el punt d’informació 
de la platja comptava amb un espai de lectura amb premsa 
nacional i estrangera. Un total de 1.263 persones han utilitzat 
aquest servei des de Sant Joan fins a finals d’agost amb un 
promig de 18 persones per dia. Els visitants d’enguany és 
inferior al de l’any passat que va ser de 14.003 persones, una 
tendència registrada a tota la comarca del Maresme.
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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’Agència d’Atenció a la Gent Gran rep 1.608 
sol· licituds per a la Llei de la Dependència
 
Aquest nombre de sol·licituds són estudiades pel Servei de 
Valoració de la Dependència (SEVAD) que dóna cobertura al 
Maresme i que va a càrrec del Consorci Sanitari del Maresme. 
A data del 22 de juliol, el SEVAD havia fet 996 valoracions de 
les quals han notificat 732 a l’Agència d’Atenció a la Gent Gran 
de l’Ajuntament. El següent pas, un cop rebudes les valoracions, 
és l’elaboració dels Plans Individuals d’Atenció (PIA) per part 
dels tècnics de l’Ajuntament. D’aquestes 732 valoracions, tenen 
dret a PIA 649 casos durant el 2008, que corresponen als graus 
de dependència més severs. La resta haurà d’esperar al des-
plegament progressiu de la llei fins al 2015. Per barris, destaca 
l’Eixample amb un 30,2% de les resolucions seguit de Cerda-
nyola amb un 19,8. El 2007 Mataró va destinar 497.653 euros 
en aquest concepte: 48 % aportat per la Generalitat, el 45 % per 
l’Ajuntament i el 7% restant la Diputació de Barcelona.

El mercat de la plaça de Cuba torna a obrir 
després de les obres de la primera fase
  
Les 30 parades del Mercat municipal de la plaça de Cuba 
van obrir el 12 de setembre, després de la primera fase de les 
obres de reforma integral de l’equipament comercial. Durant 
41 dies, el mercat ha estat tancat al públic per efectuar la 
instal·lació dels serveis d’aigua, llum i refrigeració, canviar 
el paviment interior i la coberta del sector nord. A mitjan se-
tembre es va començar la segona fase en el sector sud del 
mercat, separat de la zona de venda per un mur de segure-
tat. Aquesta fase de les obres té un calendari de 18 mesos. El 
nou mercat, amb un pressupost de 5.601.437 euros, tindrà un 
supermercat, una zona lúdica, un ascensor, la zona amb les 
parades de producte fresc i un aparcament amb 36 places. 

MaresmeDigital TV ha emès prop de 9.000 hores 
en el primer any de funcionament 

L’11 de setembre MaresmeDigital TV va celebrar un any de 
vida. El nou mitjà de comunicació públic ha consolidat la pro-
gramació regular i ha arribat a un acord amb el Consorci Tele-
digital Maresme Nord per treballar conjuntament a la comarca 
i disposar de dos canals públics de TDT. Durant el primer any 
de funcionament, MaresmeDigital TV ha realitzat 8.664 hores 
d’emissió: un 20,81% de producció pròpia, el 69,14% amb 
col·laboració amb la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya 
(XTVL) i el 9,90% eren repeticions de programes propis. 
 
 

1. L’Agència d’Atenció a la Gent Gran es troba al carrer de Cuba i el seu   
 telèfon és el 93 702 50 00. 

2. El mercat de la plaça de Cuba en ple rendiment després de la primera fase 
 de les obres.

3. MaresmeDigital TV ha celebrat, amb diversos actes, el primer any de vida.
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L’Ajuntament i Caixa Laietana 
impulsen la rehabilitació d’habitatges

Per portar-ho a terme, el setembre es va signar 
un conveni de col·laboració entre les dues 
institucions. Aquest acord suposa la posada 
en marxa d’una línia de préstecs a la qual es 
poden acollir els propietaris de finques objecte 
de rehabilitació. S’hi podran acollir els pro-
pietaris per a operacions de rehabilitació 
d’habitatges i les comunitats de propietaris, 
constituïdes i registrades, d’edificis destinats 
principalment a habitatge. En aquest darrer 
cas, per demanar els préstecs caldrà que les 
obres hagin estat aprovades per acord de la 
junta de la comunitat, amb un pressupost tancat 
i l’assignació de la derrama a cada propietari. 
L’import del préstec cobrirà la part proporcio-
nal de la rehabilitació a executar que corres-
pongui a cada propietari, segons especifiqui 
l’informe de l’Oficina Local d’Habitatge. El 
tipus d’interès inicial per al 2008 es fixa en el 
6,50% (nominal). Per a anualitats successives 
es fixarà el tipus d’interès nominal de referèn-
cia de l’Euribor a 1 any, publicat quinze dies 
abans de l’inici de cada nou període, més un 
diferencial d’1 punt, i amb bonificacions per 
vinculacions de productes o serveis contrac-
tats amb Caixa Laietana.

L’IMAC i el Centre de Normalització 
Lingüística promouen la lectura 

La Biblioteca pública Pompeu Fabra acollirà 
aquesta nova iniciativa que està enfocada als 
alumnes dels cursos del Centre de Normalit-
zació Lingüística del Maresme i als aprenents 
del programa “Voluntariat per la llengua”. Per 

fer-ho efectiu, l’IMAC i el CNL del Maresme 
han signat un conveni que té una vigència d’un 
any. La primera tertúlia de lectura fàcil es farà 
el 29 d’octubre i, a partir d’aquesta, n’hi haurà 
una el darrer dimecres de cada mes. Els llibres 
triats per als tres trimestres del curs són “Qui 
és el culpable” de Jaume Fuster, “Robinson 
Crusoe” de Daniel Defoe i “L’amic retrobat” 
de Fred Ulhman. El personal del CNL, que 
organitza les tertúlies, facilitarà exercicis de 
comprensió lectora i recollirà  la participació 
dels usuaris i les seves opinions per poder fer 
una valoració final. 

L’IES Miquel Biada i Automòbils ESERMA 
signen un conveni formatiu

L’Institut Municipal d’Educació (IME) i 
l’empresa Automòbils ESERMA, SA van 
signar el 24 de setembre un protocol de 
col·laboració per a la formació específica 
en electromecànica de vehicles. El protocol 
de col·laboració acorda que els professors 
de l’IES Miquel Biada podran fer activitats 
d’actualització professional a l’empresa on 
rebran formació pràctica per després aplicar-
la a les classes. Els treballadors d’ESERMA 
també podran reciclar-se amb classes de for-
mació que els hi oferiran els professors de 
l’institut a la mateixa escola. Els alumnes 
de l’IES Miquel Biada rebran formació tèc-
nica relacionada amb els vehicles i elements 
afins per poder conèixer les aplicacions tec-
nològiques d’aquest sector industrial. Aquest 
formació teòrica dels alumnes es podrà com-
plementar amb una estada en pràctiques a 
l’empresa ESERMA després del primer curs 
de formació. En aquest conveni, l’empresa 

es compromet a contractar laboralment, en 
funció de les seves necessitats, a l’alumne 
que més s’adapti a les seves necessitats 
basant-se en el seu rendiment a les pràctiques. 

Un sistema de sons acústics foragita els 
estornells dels arbres de La Rambla

Aquestes aus provoquen molèsties als ciu-
tadans (excrements i contaminació acústica 
principalment) i expulsen els pardals dels 
arbres de la plaça de Santa Anna i La Rambla.  
Els ocells arriben en grans estols durant 
l’època de migració i durant el període de 
reproducció, i per això s’ha posat en marxa 
un sistema acústic que emet sons que imiten 
els crits d’avís dels ocells que troben perills 
a la zona. A més, un tècnic vigila la zona i 
els nius d’estornells per espantar-los amb un 
dispositu làser. Aquesta és la segona vegada 
que es posa en pràctica una mesura similar i 
la primera campanya va aconseguir espantar 
2.900 exemplars. 

Mataró celebra el Dia Internacional de la 
Gent Gran amb més de vint actes

Les activitats han tingut lloc del 27 de se-
tembre al 7 d’octubre i han estat organitzades 
pel Consell Municipal de la Gent Gran i la 
Comissió de Cultura, formada per diferents 
entitats de gent gran. El programa ha inclòs 
propostes per a tots els gustos que han anat 
des d’exposicions, balls, caminades, esports i 
tallers, entre d’altres, que van finalitzar amb 
un diada de germanor de tots els casals de la 
ciutat. El Dia Internacional de la Gent Gran se 
celebra l’11 d’octubre.

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
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.
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El carrer de Pascual Madoz després de la reurbanització, amb voreres més àmplies i accessibles. 
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Les actuacions de reforma urbana 
transformen diferents carrers 
Mataró es renova i fa carrers més accessibles. La prolongació del carrer de 
Pedro Antonio de Alarcón i la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, 
Pascual Madoz i Mitja Galta són les darreres obres finalitzades.   
 

Les intervencions de millora urbana proporcionen 
carrers més accessibles i procuren una distribució 
més ordenada dels diferents usos o zones que formen 

part d’un mateix vial (voreres, calçada, aparcament, carril 
bici...). El Programa d’Actuació Municipal incorpora cada 
any intervencions en diferents carrers de la ciutat, ja sigui a 
conseqüència d’operacions urbanístiques en marxa, emmar-
cades en projectes de reurbanització, o bé dins les campa-
nyes anuals de renovació de paviments i clavegueram. 

L’actuació desenvolupada al sector del Verdet per l’empresa 
municipal d’Urbanisme PUMSA ha estat una de les més 
recents. Es tracta de les obres d’urbanització de l’àmbit deli-
mitat pels carrers de Mata, d’Agustí Moreto, de Marià For-
tuny i de Pedro Antonio de Alarcón, la primera fase de les 

quals s’ha enllestit l’agost passat. La intervenció feta ha con-
sistit en l’enderroc de les edificacions de tipus industrial que 
hi havia a la zona per crear noves parcel·les que es destinaran 
a habitatges, equipaments, vials i zones verdes.

Les obres realitzades han servit per prolongar el carrer de 
Pedro Antonio de Alarcón, que estava interromput entre els 
carrers de Mata i de Marià Fortuny. El nou tram s’ha urbanit-
zat per complert i s’ha incorporat a la xarxa de clavegueram. 
D’altra banda, s’han eixamplat i reurbanitzat les voreres 
dels carrers de Mata i de Marià Fortuny, que s’han fet més 
accessibles als vianants, i s’han creat franges d’aparcament 
a diferents punts. Així mateix, s’ha renovat la xarxa de cla-
vegueram en els trams que havien quedat obsolets i s’han 
eliminat les xarxes d’electricitat i telefonia aèries amb el 
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soterrament d’alguns trams. L’obra ha tingut una inver-
sió d’1’5 milions d’euros. L’execució dels treballs l’ha dut 
a terme l’empresa FCC Construcción, SA. La segona fase 
de la urbanització de l’àmbit del Verdet suposarà la creació 
d’una plaça delimitada pels futurs edificis del carrer de Mata, 
el carrer de Pedro Antonio de Alarcón, la part posterior dels 
edificis que es construeixin al carrer de Marià Fortuny i el 
carrer de Josep Sabater i Sust. PUMSA té previst construir 
també un edifici que tindrà una planta baixa dedicada a equi-
pament, una planta subterrània d’aparcament i tres plantes 
d’habitatges protegits.

Una altra de les actuacions de reforma més recents ha estat la 
reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, Mitja Galta i Pas-
cual Madoz, que es va inaugurar el passat 20 de setembre. Els 
dos primers carrers s’han pavimentat a un sol nivell, actuació 
que ha permès ampliar el recorregut per a vianants, que ara 
uneix la plaça de l’Havana amb la Baixada de les Espenyes. 

La reurbanització del carrer de Pascual Madoz ha donat con-
tinuïtat a les actuacions realitzades al carrer de Jordi Joan. 
S’han ampliat les voreres, s’ha incorporat l’arbrat a un costat 
del carrer i s’han delimitat les zones d’aparcament. També 
s’han construït tres passos elevats en els encreuaments dels 
carrers del Prat, Pascual Madoz i de l’Hospital amb el carrer 
de Sant Pelegrí, i s’han suprimit les barreres arquitectòni-
ques a tot l’àmbit. S’ha renovat i millorat l’enllumenat públic 

i s’han eliminat els encreuaments aeris de línies elèctriques i 
de telefonia. Les obres s’han executat amb un pressupost de 
505.000 euros.

El Servei de Manteniment i Serveis també ha acabat aquest 
estiu les obres de reurbanització dels carrers de la Mare 
de Déu dels Àngels i de Melcior de Palau. S’ha renovat la 
calçada, s’han executat diverses cruïlles o trams de carrer 
per donar prioritat als vianants, s’han ampliat les voreres del 
carrer de Melcior de Palau i s’ha fet la plantació d’arbrat. 
Les obres es van adjudicar a l’empresa Grupmas Construc-
tors SLU per un pressupost de 255.218 euros. 

Per la seva banda, Aigües de Mataró, SA va acabar al se-
tembre la millora del clavegueram dels carrers de Florida-
blanca, Cristòfor Colom i Confraria de Sant Elm. El projecte 
ha suposat la construcció d’un nou col·lector que condueix 
les aigües residuals i pluvials fins a l’avinguda del Maresme, 
on connectaran amb una nova canonada que es preveu tra-
vessarà aquest vial i la xarxa ferroviària.

Nous projectes en marxa

A les actuacions de reforma actualment en marxa, com la 
urbanització de diferents carrers de La Llàntia inclosos al 
Pla Especial de Millora Urbana d’aquest barri, se sumaran 
en els propers mesos nous projectes. Es tracta, per exem-
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ple, de les obres de reurbanització del carrer de Massevà que 
començaran a principis d’octubre. El vial es pavimentarà a 
un sol nivell i es col·locaran a terra lletres de planxa de fosa 
dúctil formant el nom del carrer, seguint la mateixa estètica 
d’altres carrers del Centre. Les obres duraran 18 setmanes, 
i s’han adjudicat a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un 
import de 133.717 euros.

El mateix tipus de reurbanització, amb paviment a un únic 
nivell i amb lletres formant el nom dels carrers, es farà als 
carrers de Cristina i Sant Bru, entre el carrer de La Coma 
i El Rierot, incloent també un tram del Portal de Valldeix. 
Es preveu la renovació del clavegueram, a càrrec d’Aigües 
de Mataró, SA. Les obres, que s’adjudicaran properament, 
tenen un pressupost de 278.683 euros i es preveu que tindran 
una durada de set mesos.

D’altra banda, la Junta de Govern de l’Ajuntament va apro-
var el passat setembre la renovació del clavegueram del tram 
del carrer de Burriac entre la ronda de la Cerdanya i la ronda 
de Bellavista; i del tram de la ronda de la Cerdanya entre el 
carrer de la Garrotxa i l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch. 
El col·lector actual, que es troba en mal estat, se substituirà 
per nous tubs de 60 i 50 cm de diàmetre. En total, està pre-
vist substituir 374 m de tub. L’actuació, que s’emmarca en el 
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El carrer de Mitja Galta s’ha pavimentat a un sol nivell. El carrer de Cristina serà d’ús prioritari per a vianants. 

Pla Director del Clavegueram de Mataró, té un pressupost de 
404.723 euros. Un cop adjudicats els treballs, es preveu que 
les obres tinguin un termini d’execució de sis mesos.

L’Ajuntament també va aprovar a principis de setembre el 
projecte de renovació de sis carrers situats a Ciutat Jardí, Els 
Molins i l’Eixample. En concret, es tracta dels carrers de la 
Sagrada Família i de Santa Semproniana, a Ciutat Jardí; del 
tram del carrer de Leandro Fernández de Moratín entre els 
carrers d’Emili Cabañes i Melcior de Palau, a l’Eixample; 
i del carrer de les Caramelles i els passatges del Pare Josep 
Rius i d’Antoni Regàs, situats als Molins. 

Al carrer de la Sagrada Família se substituiran les llambor-
des de granit de la calçada per paviment d’asfalt, igual que al 
carrer de Leandro Fernández de Moratín. Al carrer de Santa 
Semproniana es renovarà la calçada i es farà un pas elevat 
amb llamborda a l’entrada del vial. S’ampliarà la vorera del 
carrer de les Caramelles que toca al parc de Can Clavell, i els 
passatges del Pare Josep Rius i d’Antoni Regàs s’urbanitzaran 
a únic nivell amb llamborda de pedra artificial. 

Aquestes obres de millora tenen un pressupost de 297.018 
euros i tenen un termini d’execució previst de cinc mesos 
després de l’adjudicació.
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Les vacances d’estiu no esborren el 
cas Giménez Cernuda

E ls grups municipals van reprendre la vida política 
de manera oficial el passat 4 de setembre, data del 
primer Ple ordinari després de les vacances. El Ple 

va engegar amb un agre debat sobre el paper del Govern 
municipal davant la crisi econòmica. L’oposició va acusar 
el tripartit d’haver malgastat els diners dels ciutadans i de 
no haver previst que l’economia podria anar malament. El 
debat va començar arran de l’aprovació del compte general 
del consistori - al final, un simple tràmit- però va encendre’s 
quan el Govern va proposar aprovar la concessió d’un prés-
tec milionari a PUMSA. L’ajut, de 4 milions d’euros, servirà 
perquè aquesta empresa municipal d’Urbanisme desenvolupi 
diferents actuacions al TecnoCampusMataró (TCM). 

En el Ple va quedar clara la tendència que seguiran els grups 
municipals al llarg d’aquest nou curs polític, sobretot CiU i 

el PPC, que aprofiten la mínima oportunitat per qüestionar 
el paper del Govern i defensar les seves idees. Però també es 
va intuir una certa predisposició al diàleg i la col·laboració. 
El PPC va presentar una proposta de resolució per impulsar 
un pla estratègic que faci de Mataró una capital nàutica de 
referència internacional. Els populars van defensar en parau-
les del seu líder, Paulí Mojedano, “un projecte de ciutat” perquè 
la capital del Maresme aprofiti el privilegi de conviure amb el 
mar Mediterrani. Malgrat l’entusiasme i el convenciment de 
Mojedano que el Ple aprovaria la proposta, els grups van acordar 
deixar la proposta sobre la taula fins a l’octubre, després que 
CiU i la CUP demanessin més temps per obtenir el consens. 
La presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econò-
mica de Mataró (IMPEM), l’enèrgica Alícia Romero, també 
va apel·lar a la generositat dels grups municipals perquè el 
projecte sigui de tots.
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L’empresa municipal GINTRA és el nou destí de Joan Francesc Giménez Cernuda.
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La sessió plenària també va permetre assolir acords esperats 
i necessaris, com l’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament 
i la Generalitat, segons el qual el Govern cedirà a Mataró 
100.000 euros per pagar part de les millores realitzades a 
centres d’educació infantil i primària. Els treballs, que costen 
673.100,43 euros, han permès arranjar una desena d’escoles. 

L’economia, l’educació i la cultura -el Govern va assegurar 
la continuïtat del Festival Shakespeare- van tenir un paper 
destacat al Ple, però el protagonista absolut de la jornada 
va ser Joan Francesc Giménez Cernuda. El juliol passat, 
l’alcalde, Joan Antoni Baron, va anunciar que l’excap de 
la Policia Local seria sancionat per haver triplicat la taxa 
d’alcoholèmia uns mesos abans a Barcelona. La sanció era 
la resposta a una infracció molt greu i suposava la suspen-
sió de sou i feina durant un any i un dia a partir del febrer 
passat. Però, l’alcalde també va explicar aleshores que, quan 
complís la sanció, Giménez Cernuda no tornaria a ser el 
cap policial, sinó el cap del Servei de l’empresa municipal 
GINTRA. I és que el veterà agent havia renunciat al seu 
càrrec i n’havia demanat un altre, exercint el seu dret com a 
funcionari. L’oposició va preguntar al Ple per què una per-
sona que havia comès una infracció molt greu, no només 
podia seguir treballant a l’Ajuntament, sinó ocupar un càrrec 
nou i guanyar gairebé tants diners com abans. La regidora de 
Serveis Centrals, Montse López, va argumentar el següent: el 
Govern tenia clar que no volia que Giménez Cernuda tornés 
a dirigir la Policia Local, però no podia evitar que, un cop 
complerta la sanció, recuperés la seva plaça, perquè li corres-
ponia per llei. Giménez Cernuda com a funcionari té dret a 
un altre lloc de treball a l’Administració i si no se li ofereix 
passaria a gaudir d’una excedència fins que no tingués un 
altre destí que es correspongués al seu grup professional. En 
aquest període d’excedència tindria dret a percebre les seves 
retribucions bàsiques sense treballar. La solució va arribar 
quan l’excap de la Policia Local va decidir renunciar al seu 
càrrec. Per això, el Govern municipal va crear-li la plaça a 
GINTRA. L’oposició, però, va insistir sobre quines funcions 
desenvoluparà Giménez Cernuda en aquesta empresa. La 
regidora va explicar que ara haurà d’ajudar a gestionar més 
de 4.000 places d’aparcament que l’empresa preveu construir 
els propers anys, a més de portar la gestió de l’aparcament 
i el servei de la grua que abans depenia de la Policia Local, 
ente d’altres competències.

Acords de la sessió plenària 
del 4 de setembre

El Ple de setembre aprova el compte 
general del 2007

El Ple aprova amb el suport del PSC, ERC i ICV-EUiA, 
l’abstenció de CiU i la CUP i l’oposició del PPC el compte 
general del 2007, l’últim tràmit del pressupost de l’any 
passat. El compte general del 2007 inclou un romanent 
de tresoreria d’1,8 milions d’euros, 37 milions d’euros 
d’increment patrimonial i un 73% d’endeutament.

Ajuts de caixa per a PUMSA i el Parc 
TecnoCampusMataró (TCM)

El tripartit va donar compte a l’oposició de la concessió 
d’un ajut de caixa per a la societat municipal d’Urbanisme 
PUMSA de 4 milions d’euros i un altre de 2,3 milions per 
a l’Entitat Pública Empresartial Parc TecnoCampusMa-
taró (TCM). Els ajuts de caixa han de servir per realitzar 
diverses actuacions relacionades amb el TCM.

Arrendament de la futura oficina de la 
Llei de barris a Rocafonda

Aprovació, amb el suport de la CUP i les abstencions 
de CiU i el PPC, de l’arrendament d’un local al carrer 
de Pablo Picasso que serà l’oficina de la Llei de barris 
a Rocafonda que seguirà l’aplicació del Pla Integral de 
Rocafonda-El Palau-l’Escorxador. El punt va ser polè-
mic perquè el local és d’un parent del regidor socialista 
Francesc Melero, que va absentar-se en la votació.

Abonament dels sexennis per als mestres 
de l’IES Miquel Biada

El Ple va donar llum verda per unanimitat a la concessió 
dels sexennis que els professors de l’IES Miquel Biada 
reclamaven a l’Ajuntament des del gener passat. El 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
havia traspassat aquests diners al consistori perquè els 
donés als mestres, però el Govern va bloquejar el paga-
ment per poder pactar abans un nou conveni col·lectiu, 
un acord ja assolit.

Betty Doñate
Redactora “Tribuna Maresme” i corresponsal 

de “Catalunya Ràdio” al Maresme
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El Servei de Dona de l’Ajuntament coordina una 
tasca transversal que es realitza a Mataró per tre-
ballar polítiques d’igualtat entre tots els ciutadans i 

per evitar casos de maltractaments entre homes i dones. Es 
tracta d’un treball on tothom pot afegir el seu gra de sorra, 
des dels pares i educadors, passant pels cossos de segure-
tats, els serveis sanitaris i jurídics. 

Una jornada sobre violència masclista 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha organitzat la primera Jor-
nada sobre Violència Masclista amb l’objectiu de reflexionar 
de forma integral sobre aquesta problemàtica i per tractar 
les accions que es realitzen a Mataró per a la prevenció 
d’aquest tipus de violència. Aquesta iniciativa arriba quan 

el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (carrer 
de Blai Parera, 6) fa un any i mig que va entrar en funcio-
nament, quan la ciutat disposa, des de desembre de 2007, 
d’un jutjat específic per tractar els casos de violència de 
gènere i quan el Parlament de Catalunya va aprovar, el 16 
d’abril, una nova llei sobre el dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.   

Les ponències es faran durant dos dies, el 13 i 14 de nov-
embre, a l’Hotel Ciutat de Mataró. La jornada va adreçada 
a professionals, membres d’entitats i serveis de l’àmbit jurí-
dic, sanitari, psicològic, educatiu, serveis socials i cossos 
policials relacionats amb la violència masclista. El preu 
públic per assistir-hi és de 35 euros, el període d’inscripció 
és del 15 d’octubre al 7 de novembre i es pot fer a través del 

Mataró treballa per prevenir i actuar 
davant la violència de gènere 
En aquesta línia, s’ha organitzat la primera Jornada sobre Violència Masclista  
per abordar aquesta problemàtica i el Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones ofereix, des de fa un any i mig, assessorament, informació i orientació. 

Una imatge de la celebració del Dia Internacional contra la Violència a les dones de l’any passat. 
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010, si es truca des de Mataró, i des del 807 117 010 si es 
truca des de fora.

El 13 de novembre, després de l’obertura i presentació de 
la jornada, es faran tres ponències: “L’abordatge integral 
de la violència des de la perspectiva de gènere” que anirà a 
càrrec de la professora de Psicologia Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), Leonor Cantera; ”L’amor 
romàntic com a eina de comprensió de la violència en la 
parella” que farà la psicoterapeuta del Servei especialitzat 
en la prevenció, l’atenció i la recuperació de les violències 
vers les dones, Mònica Aranda, i “De la identificació de les 
situacions de violència al procés de recuperació”, per part 
de la representant de l’Associació de dones contra la vio-
lència familiar, Beatriu Macià. De forma intercalada a les 
ponències, està previst portar a terme tres taules rodones 
amb professionals relacionats en els aspectes concrets que 
marquen la temàtica de les xerrades: “Experiències de polí-
tiques públiques d’igualtat en l’àmbit local”; “Experiències 
en els recursos d’atenció a la violència en els municipis” i 
“Recursos d’atenció immediata”. 

La segona jornada comptarà s’abordarà la prevenció de la 
violència a través de la coeducació. A continuació es por-

tarà a terme la taula rodona “Experiències en l’àmbit de 
la prevenció de la violència” on participaran experts en 
educació, sanitat, mitjans de comunicació i un membre de 
l’Associació d’homes per a la igualtat de gènere. La clo-
enda d’aquesta primera jornada a Mataró anirà a càrrec 
de l’alcalde, Joan Antoni Baron, la presidenta de l’Institut 
Català de les Dones, Marta Selva i del jutge del Jutjat 
exclusiu de violència sobre la dona de Mataró, Pablo de la 
Rubia. 

Programació d’activitats per a dones

El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones ha pro-
gramat les activitats per al darrer trimestre del 2008. Els 
temes són diversos i van des del bricolatge, la salut, la foto-
grafia fins a fer reflexionar sobre la violència masclista. En 
total són nou activitats entres xerrades, exposicions, ter-
túlies i cinefòrums que es faran fins al 18 de desembre. La 
majoria són al propi centre i gratuïtes però en alguns casos 
cal fer la inscripció perquè les places són limitades.

L’exposició “Fotògrafes pioneres de Catalunya”, de l’Institut 
Català de les Dones, s’ha pogut veure al vestíbul del Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones durant la segona 
quinzena del mes de setembre. Els dimarts d’octubre a de-
sembre, de 19 a 21 h, es porta a terme un taller d’expressió 
corporal (tècnica Alexandre) per conèixer millor el cos. El 
25 de setembre es va fer el taller “Coeducació en l’àmbit 
familiar” per fomentar l’anàlisi i el debat de la reali-
tat sexista. El 9 d’octubre, el Centre Cívic Molins acull 
l’exposició “Treu-li suc, a la sexualitat” que comptarà amb 
una visita guiada i un col·loqui posterior a càrrec de pro-
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El taller d’expressió corporal que es fa durant aquest trimestre.

Una de les xerrades que es van fer l’any passat.
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Mataró compta amb vocalies on participen dones nouvingudes.

Un dels espais del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones.
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fessionals de la  Consulta Jove del Programa d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR) i del Servei de Salut 
Pública de l’Ajuntament. El taller del bricolatge de super-
vivència es farà del 7 al 28 d’octubre a l’Institut de Promo-
ció Econòmica de Mataró (IMPEM). Un altre taller que es 
farà, el 30 d’octubre, serà el de “Dones i Salut” a càrrec de 
l’Institut Català de les Dones. 

La tertúlia “Violència als mitjans de comunicació” es farà 
el 27 de novembre per analitzar la construcció iconogràfica 
de la violència contra les dones que sovint s’utilitza com 
un recurs en les narracions audiovisuals. El cinefòrum 
està programat per al dijous 11 de desembre, a les 18 h, 
on es projectarà la pel·lícula “Caos” de la directora Coline 
Serreau. La darrera de les activitats arribarà el 18 de de-
sembre i està enfocada a conscienciar la població abans 
d’anar a comprar el regals de Nadal i Reis. La tertúlia es 
titula “Joguines sexistes” i vol enfocar el món de les jogui-
nes i com aquestes poden influenciar en la futura professió 
dels nens i nenes. 

Manifest institucional el 25 de novembre 

El Dia Internacional contra la Violència de Gènere se cele-
bra el 25 de novembre. A Mataró, com en altres municipis 
de Catalunya, es llegirà un manifest on cada any es posa 
l’accent en la necessitat de construir una societat basada en 
la igualtat d’oportunitats, la convivència pacífica i el res-
pecte a totes les persones. A banda de la lectura d’aquest 
manifest institucional, hi haurà un seguit d’activitats orga-
nitzades per entitats de la ciutat. ©
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ENTREVISTA

“Cal un canvi cultural en profunditat 
en relació al tema de la violència”
Una de les ponents de la primera Jornada sobre Violència Masclista és la 
sociològa, Marina Subirats. Experta en sociologia de la dona i de l’educació, 
explicarà conceptes com la coeducació, l’educació basada en la igualtat. 

Quins són els principals problemes de la dona?
“Haver de compaginar dues tasques: la de seguir avançant 
en el món professional i públic, on el reconeixement de les 
dones és encara precari, i alhora haver de seguir preservant 
la feina i el servei que tradicionalment hem fet com a dones. 
Aquestes tasques exigeixen capacitats i actituds diferents i 
obliguen a un esforç que ens fa més completes, però també 
més depenents dels altres i un pèl aclaparades.” 

Com es pot millorar la situació?
“És fonamental que treballem per la desaparició de la vio-
lència. La violència se’ns apareix més com un element de 
masclisme que ja no té cap altra funció que l’afirmació dels 
que volen imposar la seva voluntat sense respectar ningú, i a 
la vegada com un element més contaminador i amenaçador 
per a les noves generacions. Explicar l’absurd de la violència 
i substituir-la per actituds d’acceptació i comprensió és una 
manera de millorar la societat.”

Quin paper juga l’educació que reben els més 
petits a l’entorn familiar i a l’educatiu?
“Un paper cabdal per modificar les tendències tradicionals 
masclistes i violents: cal educar d’una altra manera als nens 
i les nenes, perquè en comptes de valorar la violència la con-
siderin una vergonya; i el canvi en les criatures sol repercu-
tir també en la resta de la família.”

En aquest aspecte, quins errors i encerts es 
cometen a l’escola i a casa?
“Sense ser conscients fem una excessiva valoració de les 
actituds de desafiament, d’enfrontament, d’imposició. Els 
forts ens atreuen, sense parar-nos a pensar el preu que paga 
algú per aquesta força, tant qui la pateix com qui la exerceix. 
Les escoles han de revisar a fons la seva cultura perquè en 
aquest moment cal un canvi cultural en profunditat en rela-
ció al tema de la violència. Un canvi que si no arribem a fer, 
pot implicar costos molt alts per a la societat, en termes de 
conflictes, de vides i d’infelicitat col·lectiva.” 

MARINA SUBIRATS MARTORI
Nascuda a Barcelona l’any 1943. És catedràtica 
emèrita de Sociologia de la UAB i experta en 
sociologia de la dona i de l’educació. En la 
seva trajectòria professional ha estat direc-
tora de l’Institut de la Dona (1993-96) i regi-
dora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 
(1999-2006). 

És autora de diversos llibres, entre els quals 
destaquen “Balones fuera. La reconstrucción de 
los espacios desde la coeducación”, escrit amb 
Amparo Tomé i “Mujeres y hombres ¿un amor 
imposible?” escrit amb Manuel Castells. 
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C. de la Cooperativa, 47
08302 Mataró 
www.mataro.cat
TELECENTRE: 
telecentre@ajmataro.cat
OCUP@CIÓ JOVE: 
serveiocupacio@ajmataro.cat 
Informació: telèfon d’atenció  
ciutadana 010* (24h)
*807 117 010 des d’un mòbil o  
de fora de Mataró
Preu trucada: fix 0,55 euros +  
IVA cada 3 minuts
Mòbil o fora de Mataró:  
0,31 euros + IVA cada minut

LA NAU GAUDI

CONNECTA
EL TEUFUTUR

-

trazado:

Les idees de Gaudí. Connexió gratuïta. Lliure accés. Gent com tu. 
Noves professions. Programari obert. Xarxa. Amics. Consell. 
Orientació. Formació. Feina. Tu. El teu futur. Les teves idees.
Mataró recupera la Nau Gaudí, el primer edifici projectat per  
Antoni Gaudí, i el reactiva per unir dos serveis pensats per a tu:

TELECENTRE: PUNT D’ACCÉS A INTERNET: Amb 32 ordinadors, programari lliure i connexió gratuïta 
OCUP@CIÓ JOVE: ESPAI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: Amb informació i assessorament sobre les 
noves sortides professionals i les noves cultures del treball 

Nau Gaudi ad A4 chica.indd   1 29/9/08   10:15:42
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CONVIU MATARÓ

Els joves mataronins reben consells 
cívics als centres educatius

mésmataró

 

1. La Policia Local fa xerrades a les escoles per donar consells als més petits.
 
2. El taller de bicicleta compta amb una vessant teòrica i una de pràctica.

3. Els adolescents rebran formació per navegar de forma segura per Internet.

Els instituts i escoles acullen 
diversos programes educatius.

L a Unitat d’Educació Viària, Prevenció i Civisme de 
la Policia Local ha organitzat un seguit d’activitats 
centrades en els alumnes dels centres educatius de la 

ciutat, amb l’objectiu de fomentar que els futurs ciutadans 
adquireixin coneixements per identificar i evitar les 
conductes de risc o incíviques. Aixó ha de permetre, en un 
futur, la millora de la convivència col·lectiva i una mobilitat 
més sostenible i segura. 

Els alumnes dels centres de secundària (tan els d’ESO, com 
els de Batxillerat o cicles formatius), tenen a la seva disposi-
ció dues noves activitats. En primer lloc, “Internet segura”, 
que dóna consells als joves per garantir la seguretat en l’ús 
de software relacionat amb la xarxa (com les càmeres web, 
messenger o xats), l’existència de programari maliciós, o els 
tipus de contrasenyes o antivirus, entre d’altres. “Adolescèn-
cia i alcohol” és l’altre curs, ofert en aquest cas per la Funda-
ción Alcohol y Sociedad. En aquest programa pedagògic es 
resolen dubtes sobre la presa de decisions dels joves davant 
del consum de begudes alcohòliques i es donen informacions 
tècniques sobre aquest tipus de droga. Els professors podran 
rebre el curs “Llei penal del menor”, dedicat a mostrar la filo-
sofia de la llei i la responsabilitat penal dels menors davant 
de diferents situacions, produïdes dintre o fora dels centres 
educatius. A part de les novetats, es repeteixen cursos sobre 
conductes cíviques, trànsit, conducció segura, prevenció del 
consum de drogues i un taller dedicat als ciclomotors, entre 
d’altres. 

Als centres de primaria s’oferten cursos com “El bon via-
nant”, “Conec els Bombers i col·laboro amb ells”, “L’usuari 
del transport públic i les entitats” i “La bicicleta, el meu 
primer vehicle”. La majoria d’aquests cursos estan dedicats 
a la seguretat vial i tots es duen a terme amb la col·laboració 
del Servei de Salut Pública i Consum, el Servei Català de 
Trànsit, la Policia Local, la Creu Roja, els Bombers de la 
Generalitat, Mataró Bus, l’Hospital de Mataró i els Mossos 
d’Esquadra de la Generalitat.
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CULTURAmésmataró

Ca l’Arenas va rebre durant la temporada passada prop d’11.000 visitants. 

Ca l’Arenas inaugura nova temporada
El 4 d’octubre, Ca l’Arenas, Centre d’Art del Museu de Mataró, comença una nova 
temporada amb la introspecció artística com a tema central de les exposicions. Un 
homenatge a Jaume Arenas, una mostra d’objectes del fons del Museu de Mataró i obres, 
d’entre d’altres, de Josep M. Codina, Raül Roncero, Manuel Cusachs i Ramon Manent.
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Després d’un any,  el conjunt d’exposicions de “Roda el 
món. El viatge”, la segona temporada de Ca l’Arenas, 
Centre d’Art del Museu de Mataró, dóna pas a un 

nou cicle amb un altre tema conceptual que unirà totes les 
exposicions i activitats complementàries que es portin a 
l’equipament cultural. En aquesta ocasió, el tema escollit és 
la introspecció artística. 

Des del 4 d’octubre es poden veure, sota el títol “Mirar endins. 
Interiors”, quatre exposicions. Al primer pis, “Més enllà 
de l’objecte. Un cicle vital a les col·leccions del Museu de 
Mataró”. L’objectiu és que els visitants puguin gaudir d’una 
mostra d’objectes artístics, històrics i arqueològics del fons 

del Museu de Mataró. Sota el títol “J.A.C. 1977, el quadern 
d’homenatge a Jaume Arenas” es podrà veure al menjador 
de Ca l’Arenas dibuixos, pintures, partitures, escrits i colla-
ges que artistes locals d’aquell moment com Eduard Alcoy, 
Alfred Opisso o Josep M. Rovira-Brull van dedicar a l’artista 
pels seus 50 anys de dedicació al món de l’art. 

A la Sala 1, s’obre l’exposició de Josep M. Codina, a la Sala 2 
i a la finestra s’hi exposa l’obra de Raül Roncero i a la galeria, 
les creacions de Santi Erill, totes relacionades amb el lema de 
la temporada. Al llarg de l’any, exposaran a Ca l’Arenas 11 
artistes més i s’exhibiran els fons del Museu d’Art Modern de 
Tarragona i del Museu d’Art de Sabadell.
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E X P O S I C I O N S

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

Museu de Mataró      
El Carreró, 17.

Art religiós del Museu de Mataró
Fins al 26 d’octubre
Mostra de la pintura religiosa més representativa del fons 
del Museu de Mataró, dins dels actes de celebració del 
Mil·lenari de Santa Maria.

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

Rodalies 2. Mataró: Processos identitaris 
Del 10 d’octubre al 7 de desembre
Inauguració divendres 10, a les 20 h
Mataró acull el work in progress d’Anna Estany (Igualada, 
1959), amb la participació dels alumnes de batxillerat 
artístic de Mataró.

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

Mots amb arrels. Els mots de lloc ens parlen
Del 31 d’octubre a l’1 de desembre
Mots de pobles, rius, muntanyes i racons de tota mena 
que vénen de molt antic. Aquesta mostra ens apropa a les 
arrels i la riquesa de la nostra llengua.

Centre Cívic Cerdanyola
Passeig de Ramon Berenguer III, 82-84.

La geografia humana del gran Drac
Del 6 al 17 d’octubre, al Centre Cívic Cerdanyola
Exposició fotogràfica de Sergi Bernal sobre els paisatges i 
les persones de la Xina rural.

Espai f
Carrer Nou, 11

L’Aiguatinta (resines)
Del 16 d’octubre al 30 de novembre.
Inauguració dijous 16, a les 20 h
Exposició dels alumnes del Taller de Gravat de l’IMAC 
(curs 2007-2008), dirigit per Jordi Rosés i Pilar Lloret. 
Hi participen: N. Alberch, E. Aliu, E. Arnau, M. Badia, 
E. Borràs, M. Brugué, M. Brullet, I. Cabezudo, E. Huer-
tos, N. Hurtado, C. Julián, D. Llin, M. Llinés, R. Llinés, 
M. Montserrat, A. Nuñez, S. Rabassa, M.J. Sánchez i R. 
Zorrilla.

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

Exposició de la col·lecció
Més enllà de l’objecte. Un cicle vital a les 
col·leccions del Museu de Mataró.
Del 4 d’octubre al 13 de setembre de 2009
Inauguració dissabte 4, a les 19 h
Exposició d’objectes i pintures que descriuen el cicle 
vital més íntims dels creadors i artistes les obres dels 
quals forment part del fons del Museu de Mataró.

Menjador
J.A.C. / 1977. El quadern d’homenatge a Jaume 
Arenas
Del 4 d’octubre al 13 de setembre de 2009
Inauguració dissabte 4, a les 19h

Mostra de l’àlbum que un grup d’artistes locals li van 
dedicar l’any 1977 a Jaume Arenas, amb motiu de la 
celebració dels seus cinquanta anys al món de l’art.

Sala 1
Josep Maria Codina
Del 4 d’octubre al 14 de desembre
Inauguració dissabte 4, a les 19 h
Mostra d’obres de l’artista mataroní Josep Maria Codina, 
dins el cicle “Mirar endins. Interiors”.

Sala 2
Raül Roncero. Interiores por sólo 1,5 euros
Del 4 d’octubre al 9 de novembre
Inauguració dissabte 4, a les 19 h
Exposició de pintures de l’artista Raül Roncero (Mataró, 
1987) dins el cicle “Mirar endins. Interiors”.

La Galeria
Santi Erill
Del 4 d’octubre al 9 de novembre.
Inauguració dissabte 4, a les 19 h
Exposició fotogràfica de Santi Erill (Badalona, 1963) 
dins el cicle “Mirar endins. Interiors”. 



SISENES JORNADES
DE SALUT I ALIMENTACIÓ
Mataró, octubre de 2008

Ajuntament de Mataró

Dissabte 18 d’octubre 

Matí, a les 9h 
Caminada popular “Turó de Cerdanyola
i els seus entorns”
Punt de sortida: Plaça de Granollers.
Recorregut: Turons de Can Boada i Les Roques Albes, 
bosc de La Llàntia, Turó de Cerdanyola, ermita romànica 
de Sant Jaume de Treià i baixada per la riera d’Argentona 
fi ns al passeig de Ramon Berenguer III.  
Punt d’arribada: Centre Cívic Cerdanyola - Can Morros.
Petit refrigeri a l’arribada. 
Durada aproximada: 2 hores i 30 minuts.
Activitat gratuïta.
Participa: Marxaires Mataró - Canigó. 

Tarda, de les 18 a les 20h
a la Plaça de Santa Anna

Exhibició d’un nou esport: “Tamborí”
Alumnes i professors oferiran una exhibició i la possibilitat 
per al públic assistent de practicar aquest nou esport.
Participen: CEIP Camí del Mig, CEIP La Llàntia,
IES Puig i Cadafalch
Col·labora: Projecte Shape Up EUROPE i Institut d’Esports.

Mostra i degustació de tastets saludables.
Participen: Àvia Remei, Vocalia de dones de l’AV
Rocafonda, AV La Llàntia, Escola de Restauració
i Cambreria del Gremi d’Hostaleria i Turisme,
Taller d’ocupació de l’ IMPEM.
Col·laboren: Associació de venedors del Mercat Plaça
de Cuba, Comerç Mataró Centre.
Preu: 2 tastets, 1 euro.

Promoció de la salut: Projecte Shape Up
EUROPE i altres activitats, a Mataró.
Audiovisual que mostra alguns dels programes i activitats 
que es porten a terme des de diferents àmbits de la
nostra ciutat, per a la promoció d’hàbits més saludables.

Presentació i animació de l’acte
Espartac Peran. Periodista

Dimarts 7 d’octubre

De 9 a 16h 
Diada de germanor de la gent gran
Caminada, jocs, dinar i gimcana al Parc forestal.
Informació i reserves: casals municipals de la gent gran, 
referents dels grups d’activitat física de l’ Institut d’Es-
ports i Servei de Gent Gran.

Dijous 16 d’octubre
Dia Mundial de l’Alimentació

19:30h 
Presentació de les Jornades 
A càrrec d’Anna Barrera. Regidora de Joventut i Dona

19:40h Conferència - col·loqui: 
“Tornar a cuinar: salut i plaer”
A càrrec d’Ada Parellada. Restauradora. 
Restaurant Semproniana (Barcelona).
Lloc: Can Palauet

Divendres 17 d’octubre

De 18 a 19h 
Sessió de condicionament físic
Sessió bàsica d’introducció a la pràctica d’activitat física.
Lloc: Centre municipal d’esports “El Sorrall” - Eurofi tness
Rda. de Josep Tarradellas, 103. Places limitades.
Inscripció prèvia al mateix centre esportiu, per correu 
electrònic (eurofi tness.mataro@ubae.cat) o al telèfon 
d’atenció ciutadana 010*. 
Cal portar: tovallola, calçat esportiu i cadenat
per a l’armariet.
Col·labora: Centre municipal d’esports “El Sorrall” - Eu-
rofi tness

*Preu trucada: des d’un fi x 0,55 euros cada 3 minuts o fracció, més IVA. 807 117 010 
si truqueu des d’un mòbil o fora de Mataró: 0,30 euros cada minut o fracció, més IVA.
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Cada dimecres, un regidor

Trobades amb regidors i atenció diària des 
de la seu del PSC

E ls regidors socialistes vam començar, el curs 
passat, a anar un a un cada dimecres a la nostra 
seu social al barri de Cerdanyola per atendre els 

ciutadans que hi vulguin acudir. Amb qui vingui, i oberta-
ment, parlem del que més ens preocupa i mirem de resol-
dre aquells dubtes que ens plantegin. O escoltar el seus 
suggeriments. O les seves crítiques. D’aquesta manera, 
els regidors de l’Ajuntament elegits pel PSC poden donar 
compte del que fan i poden recollir molt millor què és el 
que inquieta els ciutadans, un per un o a una colla. Com a 
regidors de Govern, la nostra feina principal és aplicar el 
programa, dirigir l’Administració i resoldre problemes. 
Però això no ho podem fer sols i per això hem incremen-
tat els mecanismes de comunicació amb els ciutadans. El 
programa de trobades per als propers dies és aquest:

• 8 d’octubre: Montse López, regidora de Serveis Cen-
trals i presidenta del Pla Integral del Centre / Eixample / 
L’Havana.
•  15 d’octubre. Carlos Fernández, regidor de Presi-
dència i president del Pla Integral del Nord . 
• 22 d’octubre, Ramon Bassas, regidor d’Urbanisme i 
portaveu del PSC a l’Ajuntament de Mataró.
• 29 d’octubre: Alícia Romero, regidora de Promoció 
Econòmica i presidenta del TecnoCampusMataró. 

Ens trobem a les 7 de la tarda a l’Espai Cerdanyola del 
PSC, al passeig de Ramon Berenguer, 89. Mataró Bus: 
Línia 1 (plaça d’Andalusia), aparcament a l’antic solar 
dels Bombers o al Parc de Cerdanyola.

D’altra banda, cada dia de 4 a 8 de la tarda, atenem a la 
seu del PSC de Mataró (plaça de les Tereses 17, 5è) o al 
mateix horari per telèfon al 93 790 49 00 qualsevol qües-
tió que pugueu voler dels regidors i regidores socialis-
tes a l’Ajuntament de Mataró. També atenem per correu 
electrònic al psc@ajmataro.cat i publiquem les nostres 
activitats al web http://mataro.socialistes.cat. 

Sovint fem també actes amb regidors o amb l’alcalde, 

Joan Antoni Baron, en el conjunt de barris de Mataró, la 
informació dels quals la podeu obtenir en aquestes adreces.

Per últim, us convido a venir amb nosaltres el proper 
dissabte 11 d’octubre al matí a la visita del sector del 
Rengle, on veurem les obres del TecnoCampusMataró, 
del nou hotel, del nou edifici d’empreses i del conjunt del 
sector. La inscripció és gratuïta però obligatòria al telèfon 
o correu electrònic indicat. 

Ramon Bassas
Portaveu del Grup Municipal Socialista

L’Espai Cerdanyola és la seu social dels socialistes en aquest barri.

L’activitat dels regidors 
socialistes es publica 
diàriament a 
http://mataro.socialistes.cat.

L’alcalde Baron i els regidors del PSC reporten sovint als ciutadans en actes 
públics en tots els barris.
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de CiU

V eureu que la recepta, tot i no ser fàcil, és més senzi-
lla del que sembla. Significa esforç i sacrifici a tots 
nivells i jo en dic “més i millor”. No és una recepta 

única però si s’hi pensa una mica, n’engloba moltes.

Estem disposats a fer-ho? La resposta hauria de ser sí o sí 
perquè la situació requereix fer-ho si us plau per força. No 
hi ha cap més sortida. No sóc tremendista ni pessimista 
ni m’espanta el futur. Intento ser realista i aprendre de la 
vida.

Si ens plantegem el camí recorregut per arribar on som ara 
i observant l’esforç dels nostres pares i avis n’hi ha prou 
per adonar-nos de què hem de reaccionar i que la solució 
també la tenim a l’abast cadascun de nosaltres. Potser ens 
hem refiat un pèl massa i hem caigut en el parany però 
segur que per sortir-ne, depèn en primer lloc de cadascun 
de nosaltres.

Per sortir de la crisi, “més i millor”
És a dir, començant per nosaltres mateixos i acabant pels 
nostres fills hem de treballar tan bé com puguem, i tant 
com puguem. De la mateixa manera cal que ens esforcem 
a intentar que aquesta mateixa màxima se superi cada dia 
a si mateixa. Ben segur, pensareu, que la responsabilitat 
no és lineal per a tothom. És evident que no té la mateixa 
responsabilitat l’administratiu de recepció que la directora 
de finances. Ara bé! segur que tots dos poden fer-ho més i 
millor i que ho notin clients, companys de feina i, fins i tot, 
un entorn heterogeni que sense que es vegi a primera vista 
també ajuda a què tot surti millor.

Ara no serveix de res lamentar-se o llegir reculls de premsa 
on, fàcilment, veuríem com durant anys es negava l’existència 
d’una bombolla immobiliària, fins i tot negant la crisi quan 
ja la teníem a sobre. Hem de corregir. Acceptar la diagnosi. 
Estem fotuts i la sortida passa per més i millor en tot.

Aquestes dues “consignes” –més i millor- les podem posar 
en pràctica tots a les nostres feines: al despatx, a l’obra, a 
l’escola –mestre o alumne-, a l’Ajuntament, al carrer, a 
l’hospital, a l’associació, a la junta, a l’APA, etc ...  

Ningú més que nosaltres pot conjurar-se en aquest com-
promís i estic convençut que provocaria dos efectes: un 
l’exemplificador i l’altre revaloritzador. Mentre el primer 
augmentaria l’efecte sobre la resta, el segon seria el del reco-
neixement del mèrit a la feina ben feta.

Quan un s’esforça li agrada i reconeix l’esforç aliè. Al con-
trari, quan un “passa”, només genera més feina mal feta que 
se li acaba girant en contra.

Estic convençut de la generació d’un efecte competitiu que 
permetria guanyar efectivitat i al final, de retruc, productivi-
tat. Pensem-hi. És ben senzill si ens hi posem tots. 

mésmataró
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Queremos barrios más seguros 

Durante el pasado mandato municipal, y también 
en la campaña electoral, tuvimos debates muy 
intensos con el Alcalde por la situación de la 

seguridad en algunas zonas de nuestra ciudad. 

Hace muchos meses que venimos denunciando que en 
Mataró faltan policías, especialmente por la noche. Y 
no lo hemos dicho solamente nosotros, lo han dicho los 
mismos agentes públicamente. Muchas noches ha habido 
auténtica dificultad para formar una patrulla de cuatro 
policías para vigilar una ciudad de 120.000 habitantes. En 
el Pleno Municipal celebrado el pasado 13 de Septiembre 
ha sido de nuevo el Grupo Municipal del PP de Mataró 
junto a los vecinos de Cerdanyola quienes, hartos ya de 
la situación, han denunciado lo que está sucediendo en la 
Plaza 11 de Setembre y alrededores.

Y es que hay zonas y plazas de la ciudad que los 
ciudadanos no pueden disfrutar porque se tiene la 
sensación de que están ocupados por algunos grupitos 
que a menudo actúan de forma agresiva.
 
Se tiene en general la percepción de que la policía tiene 
instrucciones políticas de multar sin descanso y no tanto 
de cumplir con la primera obligación de una policía que 
es la de proteger a los ciudadanos. 

El Sr. Bassas, actual primer Teniente de Alcalde, 
ha demostrado en el mandato anterior una absoluta 
incapacidad en la gestión, e incumplió la primera 
obligación de un político responsable de la seguridad. 
Estar permanentemente en contacto con el terreno y con 
la gente de Mataró. Encerrarse en una burbuja, no ver 

más que a los colegas del gobierno o a los amiguitos del 
partido y no leer más que los informes que le interesan, 
es una de las amenazas más graves que pesa sobre el 
ejercicio del gobierno. 

El gobierno municipal parece empeñado en ocultar la 
realidad, y constantemente niega cualquier crítica a su 
política de seguridad ciudadana. Política que a criterio 
del PP debe empezar a gestionarse de forma distinta.
Para empezar, la primera  prioridad en el ejercicio de sus 
funciones de la Policía Local es la seguridad y protección 
de los ciudadanos y no sancionar. Los ciudadanos 
quieren MÁS SEGURIDAD Y MENOS MULTAS.

Además, no se puede ejercer la función de gobierno, y en 
especial en al área de seguridad, lejos de los ciudadanos 
y sin contar con la opinión de los policías como está 
haciendo el gobierno socialista de Mataró.

Queremos que la gente de Mataró, en cada uno de sus 
barrios, perciba la seguridad como la estabilidad, la 
tranquilidad, la confianza de vivir y ejercer sus derechos 
en libertad, en una ciudad tolerante pero con respeto, 
orden y convivencia pacífica.

Necesitamos una mayor presencia y eficacia policial, 
ligado también a la prevención a través del desarrollo de 
programas sociales dirigidos a evitar la marginalidad. 

La situación en algunas zonas de la ciudad es 
insostenible. Falta de civismo, suciedad y dejadez, 
mobiliario urbano mal cuidado, situaciones de 
hacinamiento contra las que no se actúa, comercio que 
no cumple la normativa. El gobierno de la ciudad se ha 
alejado de la realidad en los últimos años, y es hora de que 
volvamos a tener una ciudad donde prime la ley, el orden y la 
libertad. Una ciudad de y para la gente normal y decente, que 
paga impuestos y quiere mejores servicios y seguridad. 

Que la gente que vive en los barrios tradicionales de 
Mataró se sienta orgullosa y segura de hacerlo, y no 
quiera marcharse como en cambio sucede actualmente. 
Ese debe ser el objetivo.

José Manuel López González
Regidor del Grup Municipal del PPC
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L’educació, eina bàsica per a la 
construcció de la ciutat
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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

Conxita Calvo Lomero
Regidora delegada d’Educació per ICV-EUiA

Els temes educatius estan en el centre de les 
polítiques municipals a Mataró.

Els darrers anys, ICV-EUiA hi hem tingut un paper 
destacat, aportant la nostra visió i els nostres 
coneixements per fer de l’educació un tema cabdal 

en la construcció de la ciutat. Estem contents de la feina 
feta, amb el nostre impuls, el suport de tot el Govern muni-
cipal i amb el consens de tots els grups del consistori.

La planificació escolar i la creació de nous centres ha 
estat sens dubte un dels aspectes claus en la tasca d’aquests 
darrers anys, ja que ha permès donar una resposta de qua-
litat a la necessitat d’escolaritzar, en un temps rècord, un 
alt nombre d’infants i joves fruit de l’augment de la nata-
litat però molt especialment de l’arribada de nouvinguts a 
la ciutat.

Hem pogut veure com noves Escoles Bressol i nous CEIPs 
han iniciat o estan a punt d’iniciar la seva tasca educativa 
en diferents barris de la ciutat. I durant alguns anys més, 
aquesta urgència per construir o millorar els equipaments 
exigirà un plus de planificació i una bona dosi de perspec-
tiva de futur per garantir l’existència d’una àmplia xarxa 
d’escoles ben equipades, modernes i ben distribuïdes al 
territori.

Un segon aspecte a destacar és l’increment dels recursos 
educatius que s’ofereixen al voltant de l’escola mitjançant 
les activitats del Pla Educatiu d’Entorn (PEE): reforç esco-
lar per a alumnes amb entorns socials poc afavoridors per 
als aprenentatges, obertura de les biblioteques dels centres 
de secundària per a tota la ciutadania, tutories de suport per 
a aquells alumnes que requereixen d’una especial atenció i 
seguiment, activitats formatives i espais de trobada per a 
pares i mares que els permetin compartir i tenir recursos 
per exercir de la millor manera possible el seu paper, etc. 
I tot això, des de l’inici del present mandat ho hem volgut 
oferir a tota la ciutadania, superant l’estricte marc del PEE 
inicial, limitat només a una zona de la ciutat.

No cal dir que la importància d’aquestes activitats rau en 
què ofereixen, més enllà de l’horari escolar, nous recursos 
formatius i nous interessos de lleure afavorint d’aquesta 
manera l’equitat social, el creixement personal dels infants, 
la cohesió social i la trobada intercultural.

Parlar d’educació és parlar també de com els nostres joves 
s’insereixen en el teixit social i productiu del nostre terri-

tori. És per això que enguany encetarem, juntament amb 
l’IMPEM, un nou repte de ciutat: la posada en funcionament 
de la Taula de coordinació per la Formació Professional.  
Aquest organisme ens haurà de permetre de seure plegats, 
el món del treball i el món de l’educació i dissenyar quina és 
la formació que més necessita el nostre entorn socioeconò-
mic. Ens caldrà actualitzar, reforçar i coordinar els estu-
dis de Formació Professional de la ciutat, vinculant-los al 
teixit econòmic del territori, per millorar la inserció laboral 
dels joves i per potenciar la formació contínua al llarg de 
tota la vida  laboral.

I finalment, els reptes del món al segle XXI en obliguen a 
ampliar la mirada a molts altres aspectes si volem seguir 
parlant d’educació. La dinàmica social ens porta a una nova 
cultura educativa  i ens obliga a pensar en allò que la nostra 
ciutat ofereix a tota la seva ciutadania perquè es pugin 
formar al llarg de tota la seva vida.

Al llarg del present mandat està prevista l’obertura de dos 
nous serveis formatius que fins ara no havien trobat oferta 
pública a la nostra ciutat: per una part, el centre cultural de 
Tres Roques, un centre de formació permanent on hi trobin 
cabuda activitats com les noves tecnologies, la sostenibilitat, 
les arts, etc. I per altra part, l’Escola Municipal de Música, 
amb una perspectiva de projectar la formació musical a les 
més àmplies capes de la població.

Per últim, no podem deixar de fer esment al nou marc de 
col·laboració educativa que s’obre a la ciutat amb la sig-
natura del conveni de col·laboració entre la Generalitat i 
l’Ajuntament. La mirada conjunta sobre el territori, el con-
sens, la suma d’esforços i el treball coordinat ja està donant 
impuls als serveis i als projectes que requereix l’educació a 
Mataró.
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L’IMAC, una nova eina al servei 
de la cultura

El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar, el 
passat 3 d’abril,  la redacció definitiva dels estatuts 
de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), 

juntament amb els de l’Institut d’Esports (IE). Així, el fins 
ara Patronat Municipal de Cultura (PMC) ha passat a ser 
l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC).

Amb el canvi de Patronat a Institut, el que pretenem 
aconseguir és:

•  Un estalvi en els recursos públics
•  La consolidació i potenciació dels actuals programes 
culturals 
•  La incorporació dels projectes necessaris per donar 
resposta a les noves realitats.

L’IMAC disposa dels seus òrgans de gestió on hi ha tots 
els partits polítics presents al consistori i representants de 
les diferents entitats culturals de la ciutat, per conèixer 
les polítiques culturals impulsades des de la regidoria de 
Cultura per poder proposar, debatre i consensuar.

L’IMAC té, a més, espais de participació directa de 
persones i entitats, en forma de comissions temàtiques 
on també es proposa, es debat, es consensua i sovint es 
cogestiona.
 
La societat mataronina està en un procés de canvi permanent 
i la cultura és un dels motors que impulsa aquesta nova 

forma de viure i de gaudir la ciutat. No parlo només dels 
fets culturals impulsats des de les administracions, la 
iniciativa privada (empreses, entitats, col·lectius), cada 
vegada més, es converteix en generadora de cultura, en 
aportadora de continguts i en innovadora de propostes.

Sovint es diu que la cultura ens fa més lliures i penso que 
també ens ha de fer més imaginatius davant els reptes que 
se’ns presenten. 

El creixement en la demanda d’activitats culturals, que 
és un clar símptoma d’una societat creixent, dinàmica i 
madura, ha evidenciat que els sistemes de gestió existents 
fins ara, podien veure’s superats. Aquesta és una de les 
raons que ens van empènyer a crear l’IMAC. Calia posar 
l’Administració a la mateixa velocitat que la que porta la 
societat civil.

La nostra activitat cultural és també un pol d’atracció i 
de promoció de la ciutat, i hem començat a treballar en 
aquesta línia, tal i com vam definir en l’acord de Govern 
municipal.

Per a què aquesta eina sigui eficaç teniu el meu compromís 
d’esmerçar tot l’esforç possible en el projecte i també el de 
l’impagable equip de persones que avui ja fan possible que 
Mataró sigui una ciutat culturalment activa, innovadora i 
atractiva.

Sergi Penedès i Pastor
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
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Catalunya viu temps de canvis. Molts pensem que 
hem entrat en una segona transició després de 30 
anys en què l’estatut d’autonomia no dóna més de 

si. El pas següent, i més lògic, fóra plantejar-nos la inde-
pendència política respecte del govern espanyol com a 
camí per esdevenir una societat madura, capaç d’afron-
tar els seus propis reptes sense la necessitat de demanar 
permís. L’actual procés de modificacions dels estatuts 
als Països Catalans, però, encaixa amb una maniobra 
regionalista, orquestrada des del govern espanyol, per 
continuar mantenint el nostre poble lligat als interessos 
econòmics i polítics d’Espanya. L’estatut és, així, una via 
morta que ens condemna a no ser sobirans dels nostres 
propis recursos: ni dels econòmics, ni dels culturals, ni 
dels socials, ni dels naturals, ni... etc.

Aquest onze de setembre, en el discurs que vaig fer da-
vant el monument a Rafael de Casanova  ja apuntava la 
necessitat de nous reptes:

Avui l’esquerra independentista som hereus d’una resis-
tència que ja dura 300 anys, però també he de dir que 
avui constatem un canvi important: si bé continuarem 
resistint la intolerància i la misèria humana que ens 
oprimeix, també hem començat el camí de la construcció 
nacional.

I què és la construcció nacional? Doncs és començar a 
establir els fonaments de la futura nació catalana inde-
pendent:

Primer de tot, necessitem un poble organitzat perquè és 
la cosa socialment més forta que existeix: volem un poble 
participatiu de la política, la cultura, l’esport... de  la 
societat en general.

Necessitem crear estructures pròpies, nous mitjans de 
comunicació, de reflexió i anàlisi, unes estructures soci-
als i econòmiques que siguin capaces de mirar el món, i 
dialogar-hi, des de la nostra realitat.

Si bé és cert que necessitem una societat forta com a si-
nònim de viva, també necessitem una classe política ca-
paç d’assumir els reptes que tenim.

CiU, ERC, ICV i PSC volen un catalanisme fort per anar 
a negociar a Madrid. Sempre han tornat i tornaran amb 
la cua entre cames i escamnats (Madrid té la paella pel 
mànec). Nosaltres també volem un catalanisme unit, però 
no per anar a negociar a Madrid. Aquesta és la gran di-

ferència: allò que l’esquerra independentista volem és un 
catalanisme fort per construir una Catalunya lliure, per 
construir el poder popular davant els interessos dels exèr-
cits, les multinacionals i el capital financer. Volem federar-
nos amb la resta de pobles del món, però com a catalans 
i catalanes.

Catalunya necessita un “plan renove” de tota la classe 
política, necessitem polítics capaços d’assumir el repte de 
la construcció nacional, de la ruptura democràtica d’un 
Estat que ja fa massa temps que arrosseguem i que no ens 
estima ni ens respecta. Tenim tot el dret de divorciar-nos, 
i això no és un acte extremista, sinó un acte de maduració 
col·lectiva. Necessitem una nova classe política que enten-
gui que l’únic dipositari de sobirania és el poble, no les 
corts espanyoles, no la “constitución”, no els interessos 
de partit. 

M’agradaria convidar tothom a penjar avui l’estelada al 
balcó de casa seva. Enguany celebrem el centenari de l’es-
telada independentista i en homenatge a ella molts ajunta-
ments avui la fan onejar al balcó. Malauradament, l’ajun-
tament de Mataró no s’ha sumat a aquesta iniciativa per 
incapacitat d’anàlisi política per veure més enllà de les 
cadenes que ens atrapen, són cadenes físiques i mentals, 
fruit de 300 anys de dominació, però ja va essent hora de 
segar el dogal per començar a madurar i assumir el repte 
de ser un poble lliure.
 
Deixeu-me dir que tard o d’hora aquesta estelada onejarà 
a l’ajuntament de Mataró, perquè el poble no és beneit: 
el nostre futur econòmic és la independència, però també 
el nostre futur com a poble, com a llengua, com a societat 
que avança cap al benestar i la federació de tots els pobles 
i persones del món.

La construcció nacional, el repte

Xavier Safont-Tria
Regidor portaveu de la CUP
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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. Via Sèrgia, s/n. 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. 93 693 13 20
 - 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
 
 - Institut Municippal d’Acció Cultural. C. de Sant Josep, 9. 
  Tel. 93 758 23 61
 - Institut 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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RECORDA
MATARO

LLUIS COMPANYS

Dimecres 15 d’octubre de 2008

A les 19h, Av. de Lluís Companys
Ofrena floral davant el monument a 
Lluís Companys amb motiu de la 
commemoració del 68è aniversari de la 
seva mort. 
Amb l’actuació de Trio de Corda.

A les 20h, al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament, La Riera, 48
Conferència: “Catalunya i la llibertat. 
L’ideari de Lluís Companys”, a càrrec 
del Sr. Agustí Alcoberro i Pericay, 
director del Museu d’Història de 
Catalunya. 
Organitza: Òmnium Cultural de Mataró


