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1  Preinscripció del 27 d’abril al 10 de maig
Es podrà fer de tres formes:

A les oficines d’atenció ciutadana de dilluns a 
divendres de 9 a 19 h

• Ajuntament, La Riera, 48 

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

• Centre Cívic Rocafonda, c/ de Josep Punsola, 47 

Als centres cívics de dilluns a divendres de 9 a 14h i 
dimarts i dijous de 17 a 19 h

• 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

Al telèfon d’atenció ciutadana 010 les 24h

Al web municipal www.mataro.cat

Un cop finalitzat el període de preinscripció 
es donarà una puntuació a cada sol·licitud segons els 
criteris establerts per les entitats organitzadores dels 
casals i que són:

1. Que el pare o mare, tutor/a sigui soci/a 
de l’Assocació de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) que organitza el casal d’estiu en l’any 

en curs. Ser infant o jove soci de l’entitat de 
lleure, esportiva o centre obert que organitza el 
casal d’estiu en l’any en curs. 55 punts

2. Ser germà/na dels que participen en l’any en 
curs en el mateix casal d’estiu. 20 punts a cada 
germà o germana.

3. Ser alumne de l’escola o tenir una antiguitat 
mínima de dos anys en el casal d’estiu que 
organitzen les entitats de lleure.15 punts (aquest 
criteri només es valorarà en el cas que no s’hagi 
valorat el punt 1).

4. La proximitat del domicili familiar o de la 
feina al casal d’estiu. 10 Punts (en el cas de 
proximitat de la feina al casal d’estiu caldrà 
aportar un certificat de l’empresa amb el domicili)

2  Publicació de les llistes 
Durant el període de preinscripció s’informarà del dia 
que es publicaran les llistes que es podran consultar en 
els mateixos llocs on es fan les preinscripcions i també 
en la seu on es fan els casals d’estiu.
En la llista d’admessos es donarà també el dia, hora i 
lloc per anar a fer la inscripció definitiva.

3  Inscripció 
Del  25 de maig al 5 de juny s’inicien les inscripcions 
amb la cita ja donada. Durant la inscripció es donarà 
la documentació necessària per fer el pagament.
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Un exercici de responsabilitat i 
compromís amb els ciutadans 

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

de la despesa en comunicació de l’Ajuntament, fet que justifi-
ca que el butlletí municipal que teniu a les mans hagi passat a 
editar-se trimestralment. Vam prendre la decisió com exercici 
de  responsabilitat i de compromís amb la ciutadania.
En aquest número del “mésmataró” s’explica també que aca-
bem d’aprovar un paquet amb 19 mesures addicionals per 
reorganitzar alguns serveis i atendre millor als ciutadans en 
aquest context desfavorable. Es tracta de redimensionar els 
serveis d’atenció i prestació social i laboral, que havien co-
mençat a experimentar un augment de la demanda difícil-
ment assumible en les condicions habituals. Hem calculat que 
aquestes mesures ens costaran 860.000 €, que obtindrem amb 
una modificació del Pressupost Municipal. És una nova revi-
sió feta també des de la responsabilitat i el compromís que 
tenim amb tots vosaltres. 

E
l primer trimestre de l’any ens ha mantingut a tots bas-
tant pendents del comportament de l’economia i de 
l’evolució de l’atur. Havent percebut la desacceleració 

econòmica dels mesos previs, a finals del 2008 vam preveu-
re un Pressupost i un Programa d’Actuació Municipal per al 
2009 realista i ajustat a les circumstàncies. Per això, aquells 
números es caracteritzaven per la prudència i el rigor i ja vam 
aplicar un primer paquet de mesures de contenció i racionalit-
zació de la despesa. Ens comprometíem a mantenir un bon rit-
me d’inversió, perquè la ciutat continua necessitant millores 
en carrers i places, en equipaments i en serveis públics com 
el transport o la neteja, però també ens comprometíem a con-
trolar la despesa amb accions com limitar el creixement de la 
plantilla o congelar les retribucions dels regidors i regidores. 
Una altra de les mesures acordades llavors va ser la reducció 
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1. Imatge del nou edifici administratiu i de serveis del cementiri  
 municipal de Les Valls, que acull els forns crematoris. 

2. El 2008 el nombre d’accidents va disminuir un 8% respecte a 2007.

3. L’EUPM ofereix un ampli ventall de formació com el Graduat en 
 Mitjans Audiovisuals.
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NOTÍCIES

El cementiri de Les Valls posa en marxa  
els primers forns crematoris del Maresme

El primer crematori de la comarca està ubicat al nou edifi-
ci administratiu i de serveis del cementiri municipal de Les 
Valls, amb accés des de la carretera de Cirera, on s’ha habi-
litat zona d’aparcament. El servei el gestiona la concessio-
nària dels dos cementiris municipals, Cementiris Metropoli-
tans CGC SL. L’empresa s’ha fet càrrec de les obres, que han 
suposat una inversió de prop de 2 milions d’euros. El servei 
d’incineració començarà a funcionar amb un preu públic de 
516,39 €. El nou edifici allotja, entre altres despendències, 
les oficines administratives dels dos cementiris, fins ara ubi-
cades al cementiri dels Caputxins. L’horari d’atenció és de 
9 a 18 h de dilluns a diumenge. L’Ajuntament va aprovar 
inicialment al Ple municipal de març una modificació del 
Reglament dels Cementiris Municipals per regular la inci-
neració.

Els delictes augmenten un 17% i les 
detencions en un 13,53% respecte 2007

Les  dades es van  donar a conèixer a la Junta Local de Segure-
tat de Mataró del febrer en la qual es va fer un balanç de l’estat 
de seguretat del 2008. Pel que fa a la seguretat viària, el nombre 
d’accidents es va reduir un 8% i el nombre de ferits ho va fer en 
un 13,5%. Quant a la seguretat ciutadana, l’augment de delic-
tes i faltes ha vingut donat per la proliferació dels delictes de 
robatoris a l’interiror de vehicle (s’han detingut 150 persones 
per aquest concepte), i els furts han pujat un 44%. Els delictes 
per violència domèstica han disminuït un 1,39% i el robatori 
amb violència o força ha augmentat un 13%. La Policia Local 
i Mossos d’Esquadra durant el 2008 van fer 127 operatius con-
junts i van efectuar 1.107 detencions (un 13,53% més que el 
2007). El 2009 a la plantilla de la Policia Local s’hi han incor-
porat 7 nous agents i n’està prevista la d’un inspector.

L’oferta formativa postobligatòria  
es presenta al llarg d’una setmana

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) 
i l’Institut Municipal d’Educació (IME) han organitzat la 
tercera Setmana de la Informació i Orientació Professional 
(SIOP) amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta de cursos 
formatius de la ciutat un cop superada l’edat d’escolarització 
obligatòria. La setmana, que té lloc del 23 al 27 de març, va 
adreçada als alumnes de 4t d’ESO, de 1r i 2n de batxillerat i 
de Formació Professional.
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1.  Foto de grup dels representants barcelonins del Pacte amb el diputat  
 de Medi Ambient, Joan Antoni Baron (al centre), i darrera seu,  
 el Comissari Europeu d’Energia, Andris Piebalgs.    

2. La Nau Gaudí acull una exposició de 12 dones artistes de Mataró i Algèria. 
  
3. Els dos recorreguts del passeig Marítim estan senyalitzats  
 cada 500 m amb una fita.
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Mataró es compromet en la lluita 
contra el canvi climàtic a Brussel·les

La lluita contra el canvi climàtic va fer un pas important el 
passat mes de febrer quan el Pacte d’alcaldes, encapçalat 
per l’alcalde i diputat de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, Joan Antoni Baron, va signar el seu compromís 
a Brussel·les. El Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic, 
format per 71 municipis de la província de Barcelona i 300 
ciutats de la Unió Europea, pretén impulsar els ambicio-
sos objectius de la Comissió Europea en matèria d’estalvi 
energètic i foment de les energies renovables establert per 
al 2020, el que s’anomena l’objectiu del triple 20: reduir un 
20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 
mitjançant una millora del 20% en l’eficiència energètica 
i un increment del 20% en l’ús d’energies renovables. Per 
aconseguir aquest objectiu, la Diputació i els ajuntaments 
elaboraran els Plans d’Acció d’Energia Renovables i pro-
grames per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
 
El Dia Internacional de les Dones promou  
una exposició de Mataró i Algèria

Mataró ha commemorat el Dia Internacional de les Dones, 
que se celebra el 8 de març, amb actes culturals i festius. Una 
de les novetats d’aquest any és l’exposició “La mediterrà-
nia ens uneix”, una mostra col·lectiva de dones artistes: sis 
d’Algèria i sis de Mataró, que es pot veure fins al 2 d’abril a 
la Nau Gaudí. El programa també ha inclòs una altra expo-
sició de Simone de Beauvoir, la projecció d’un documental, 
la lectura del Manifest institucional, dues taules rodones, la 
presentació d’un llibre, una festa de commemoració i una 
xerrada, a més d’un sopar obert a totes les dones de la ciutat. 
L’organització de les activitats l’han fet conjuntament les 
vocalies de dones de les associacions de veïns del Pla d’en 
Boet, de Rocafonda i de Vista Alegre, el PSC i el Servei de 
Dona de l’Ajuntament.

Els esportistes tenen al passeig Marítim  
dos itineraris senyalitzats

Els circuits s’han creat per facilitar nous espais per gaudir de 
l’esport i el lleure. L’itinerari més llarg, de 6 km anada i tor-
nada, començarà a Sant Simó i seguirà la franja marítima fins 
al passeig del Rengle (Parc de Mar); i el més curt, de 2 km, fa 
el recorregut del braç del Port. La senyalització informa del 
circuit, d’alguns consells d’exercici saludable i d’exercicis 
d’escalfament i a cada 500 m del recorregut hi ha una fita.
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1. El carrer de Massevà, durant la visita oficial celebrada el 17 de febrer 
 amb motiu de l’acabament de les obres.
 
2.  Una imatge de la sessió de presentació del diagnòstic del Consell 
 Territorial del Nord, celebrada al desembre.
 
3. Un moment de l’acte de graduació conjunt de l’EUPMT i l’EUM, 
 celebrat al Teatre Monumental.
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Cinc nous carrers del Centre estrenen 
paviment a un sol nivell

L’Ajuntament ha acabat la reurbanització dels carrers de 
Massevà, d’Amàlia, de la Beata Maria, de Sant Simó i la 
baixada d’en Narcís Feliu de la Penya, que s’han pavimentat 
a un sol nivell. Al carrer de Massevà, la nova urbanització ha 
costat 133.717 € i l’empresa municipal Aigües de Mataró, 
SA (AMSA) ha renovat el clavegueram amb una inversió de 
146.899 €. La reurbanització del carrer d’Amàlia ha costat 
119.317 € i AMSA ha invertit 135.000 € per renovar el cla-
vegueram i la xarxa d’aigua potable. Per últim, els carrers de 
la Beata Maria, de Sant Simó i la baixada de Narcís Feliu de 
la Penya han requerit una inversió de 662.432 € entre les fei-
nes de prospecció arqueològica, la substitució de les xarxes 
de clavegueram i abastament d’aigua i la urbanització final.

Els consells territorials del Nord  
i del Sud-oest comencen a treballar

Els consells territorials són espais de trobada i consulta ciu-
tadana per debatre la transformació d’un territori. El Consell 
Territorial del Sud-oest es va constituir el 28 de gener i in-
clou Pla d’en Boet i Peramàs-Esmandies. Reconvertir la ron-
da de Leopoldo O’Donnell i crear més zones de passeig són 
les principals necessitats segons el diagnòstic inicial. L’11 de 
febrer es va constituir el Consell Territorial del Nord, que in-
clou el Camí de la Serra, Cirera, La Llàntia, Els Molins, Via 
Europa, Vista Alegre i les urbanitzacions. Els problemes de 
mobilitat i la saturació del CAP de Cirera destaquen al diag-
nòstic. Estan representats als consells entitats i associacions 
de veïns, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, 
grups municipals i s’hi incorporaran ciutadans.

Primer acte de graduació conjunt  
de les dues escoles universitàries de Mataró 

El Teatre Monumental va acollir el 27 de febrer el lliurament 
de diplomes als graduats del curs 2007-08 de les dues escoles 
universitàries que hi ha a la ciutat. Els dos centres s’han in-
tegrat recentment al TecnoCampus Mataró-Maresme, on s’hi 
traslladaran el curs 2010-2011. Els graduats eren 88 alumnes 
de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) 
i 88 més de l’Escola Universitària del Maresme (EUM). El 
primer acte de graduació conjunt va estar presentat per l’ac-
tor Pep Plaza i hi van assistir prop de 700 persones. S’hi van 
repartir premis als millors graduats, que van ser patrocinats 
per diferents empreses. 
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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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Els habitatges de protecció oficial  
del Pla d’en Boet reben 215 sol·licituds

L’empresa municipal Prohabitatge Mataró s’ha encarregat 
de facilitar la informació i recollir les sol·licituds per accedir 
a un dels 94 habitatges de protecció oficial en règim de llo-
guer per a joves que ha construït la Generalitat de Catalunya. 
Es tracta de dos edificis situats entre els carrers de Sant Cugat 
i de Javier Castaños. Tots els habitatges tenen una superfície 
útil d’uns 41 m², un dormitori i un espai annex al menjador-
estar que pot ser habilitat com a segon dormitori, i tenen una 
plaça d’aparcament i un traster vinculat. El període de pre-
sentació de sol·licituds va finalitzar el 13 de febrer. ADIGSA, 
empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat, valorarà les sol·licituds i durà a terme 
l’adjudicació dels pisos.

L’Ajuntament aprova el projecte de 
desmuntatge i trasllat de Can Fàbregas

La Junta de Govern va aprovar al gener el projecte de des-
muntatge, trasllat i emmagatzematge de l’edifici, edicles i 
xemeneia de la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt. Les obres 
tenen un pressupost d’1.575.000 € més IVA,  es preveu que 
comencin durant el 2009 i duraran 6 mesos. Per fer el des-
muntatge es taparan les obertures i s’ introduirà una estructura 
metàl·lica per facilitar en el futur el muntatge a l’altra banda 
del carrer de Miquel Biada. Es faran porcions de 2,80 m a 
3,20 m d’alçada i prop de 9 m de llarg, amb un pes de 15 to-
nes. Els membres del Consell Municipal del Patrimoni Arqui-
tectònic i Ambiental de Mataró i del Consell d’Administració 
de PUMSA han visitat al març les excavacions que es fan al 
subsòl de la nau per determinar l’interés de les troballes.

Les entitats i associacions rebran  
443 mil euros en subvencions

El 9 de març va acabar el termini de presentació de sol-
licituds que poden fer les entitats i associacions per rebre 
subvencions de l’Ajuntament. Enguany, hi ha 18 convoca-
tòries diferents i un pressupost de 443.453 €. L’any pas-
sat es va fer una aportació de 4.595.076,77 €, dels quals 
518.104,34€ es van destinar a subvencions, 3.050.100,32 € 
a convenis i 1.026.872,11 € a transferències. Tot i que la 
previsió pressupostària de subvencions per al 2009 és un 
7,83% menys que el 2008, l’aportació municipal final a en-
titats i associacions es manté respecte a 2008 atès que l’im-
port dels convenis ha augmentat. 

1. Façana d’un dels edificis d’habitatges protegits de lloguer  
 per a joves construïts al Pla d’en Boet.

2. L’empresa municipal PUMSA enderroca part dels edificis de l’illa Can  
 Fàbregas i de Caralt, treballs previs al desmuntatge i trasllat de la nau.

3. Els casals d’estiu és una de les 18 convocatòries que poden rebre  
 subvencions i la que té la partida pressupostària més gran.
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Mataró implantarà el curs 2009-2010 
el Servei d’Escola Municipal de Música

Aquesta iniciativa és un servei públic que 
s’adreçarà a tota la població, sense limitació 
d’edat, per oferir propostes i espais de for-
mació, pràctica, creació, producció i difusió 
en l’àmbit musical, amb la voluntat que sigui 
un element de cohesió social. La implanta-
ció de l’escola es farà en dues fases. En la 
fase inicial, l’IES Miquel Biada serà l’espai 
de referència, tot i que determinades activi-
tats educatives com la música per a nens o 
la música tradicional es faran en altres seus, 
distribuïdes a diferents escoles d’infantil 
i primària de la ciutat. Aquestes escoles 
s’implementaran amb mobiliari, equips de 
música, instruments i material didàctic. A 
la segona fase,  s’establirà la seu central de 
l’Escola Municipal de Música en un espai 
fix mantenint però la descentralització de 
les activitats. Està previst que s’ofereixin 
285 places per a infants, joves i adults en el 
curs 2009-2010.

Un nou sistema d’inscripció als casals 
d’estiu evitarà fer cues

Aquest nou dispositiu, consensuat per 
l’Ajuntament, les Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes (AMPAs) i les entitats 
de lleure, permet descentralitzar el tràmit, 
ampliar els horaris d’atenció, garanteix 
l’accés a tothom i és més àgil, transparent 
i accessible. El nou sistema comporta tres 
fases: la primera (prevista del 27 d’abril al 
10 de maig): els pares i mares podran fer 
la preinscripció de manera presencial, per 

telèfon al Servei d’Atenció Ciutadana (ofici-
nes d’atenció ciutadana i centres cívics), de 
9 a 19 h; o a través de la web les 24 hores 
del dia. S’indicaran els centres als quals es 
vol fer la inscripció per ordre de preferèn-
cia. La segona fase (prevista de l’11 al 15 de 
maig): cada casal o centre escolar recollirà 
les seves sol·licituds i les baremarà. Els cri-
teris de baremació han estat establerts per la 
Comissió mixta (AMPAs i entitats de lleure). 
Els que no hagin entrat al casal sol·licitat en 
primer lloc es redistribuiran en les següents 
opcions indicades en la preinscripció. Cada 
cas es tractarà de manera individualitzada i 
d’acord amb els pares. I la tercera fase (pre-
vista del 25 de maig al 5 de juny): es farà 
la inscripció i el pagament en el termini de 
3 dies. Està previst que els casals d’estiu 
comencin el 29 de juny.

L’Ajuntament apropa la nova  
Llei d’Associacions a les entitats

El passat agost va entrar en vigor la nova 
Llei Catalana d’Associacions. Aquesta 
nova normativa suposa haver de fer adap-
tacions als estatuts de la majoria de les 
entitats alhora que dóna noves possibilitats 
organitzatives. Les entitats disposen de tres 
anys per actualitzar-se. En aquest sentit, 
l’Agència Municipal de Suport a l’Associ-
acionisme ha vist necessari donar a conèi-
xer i explicar la nova llei a les entitats. 
Així, el febrer va organitzar la conferència 
“Les implicacions pràctiques de la nova 
llei d’associacions” que va anar a càrrec 
de Rosa M. Gironès i Josep M. Pedrosa, de 
l’empresa especialitzada en organitzacions 

no lucratives Talaia. També està previst fer 
tallers pràctics en el marc dels consells ter-
ritorials i s’ha elaborat un document amb 
un model d’estatut i una guia per fer la 
reflexió i el tràmit. 

L’Institut d’Esports endega un  
club esportiu adreçat als discapacitats

Amb la voluntat de fomentar l’esport com 
a eina d’integració i lleure en la població 
discapacitada, l’Institut d’Esports impulsa 
la creació d’un club que aculli les inicia-
tives esportives adreçades a aquest col-
lectiu. Des de l’entitat es podran sol·licitar 
subvencions, rebre ajuts i treballar conjun-
tament. De moment hi ha 4 entitats impli-
cades: les fundacions el Maresme, Chesire, 
GIMM i Suport. El club estarà afiliat a la 
Federació Esportiva Catalana de Paralítics 
Cerebrals, la Federació Catalana de Dis-
minuïts Psíquics i la Federació Catalana 
d’Esports per a Minusvàlids Físics.

Les dues fires del mes de febrer  
van reunir unes 80 mil persones

Unes 67.000 persones van visitar la XXXI 
Fira de l’arbre, plantes, flors, animals i 
jardí que es va celebrar el cap de setmana 
del 7 i 8 de febrer. La fira està organitzada 
per l’Associació d’Amics de les plantes, 
animals i jardins del Maresme. L’altra 
fira del mes de febrer, el Saló Boda que 
està organtizada per Unió de Botiguers, va 
reunir uns 13.000 visitants. A les dues fires 
hi col·labora l’Institut Municipal de Pro-
moció Econòmica de Mataró (IMPEM).
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El Servei d’Ocupació de Mataró ha registrat un increment de la demanda en els darrers mesos.

Pla de xoc per atendre les famílies 
més afectades per la crisi
La difícil situació econòmica, amb un fort increment de la taxa d’atur, ha fet que 
moltes famílies tinguin dificultats per cobrir necessitats bàsiques. L’Ajuntament 
posa en marxa un paquet de mesures per reforçar els serveis més demandats.

El pressupost municipal per a 2009, aprovat definiti-
vament el desembre, es va confeccionar amb crite-
ris de contenció i racionalització davant la situació 

econòmica, mantenint a la vegada un fort nivell d’inver-
sió pública per incidir en el desenvolupament de la ciutat. 
Els comptes de l’Ajuntament van incorporar també un pla 
d’austeritat per contenir la despesa i poder respondre a 
necessitats més urgents. Així, entre altres mesures, es va 
acordar limitar el creixement de la plantilla de personal i 
es van congelar els imports de les retribucions dels mem-
bres del consistori, els caps d’àrea i els directors i gerents 
dels organismes autònoms, entitats públiques empresari-
als i empreses municipals.

En el darrers mesos, però, els efectes de la crisi a la ciutat 
s’han fet més evidents i diferents serveis han notat un 

increment notable de la demanda. Només a tall d’exem-
ple, les peticions d’atenció social s’han incrementat en 
un 363% respecte al gener de 2008; han augmentat en un 
44% el nombre d’àpats dispensats en els menjadors soci-
als de la ciutat; i el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) 
ha registrat un increment de la demanda dels seus serveis 
d’un 66%. El perfil d’usuaris que s’adrecen tant als ser-
veis socials de l’Ajuntament com al SOM ha canviat, atès 
que la crisi ha acabat afectant a famílies que fins ara no 
havien tingut problemes econòmics greus.

Aquesta evolució de la situació econòmica i social ha fet 
plantejar a l’Ajuntament un paquet de mesures addicio-
nals a aquelles que ja s’havien incorporat al pressupost 
municipal per fer front a la crisi. En concret, l’Ajunta-
ment durà a terme en els propers mesos un pla de xoc que 
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inclou 19 noves actuacions que afecten principalment a 
tres àmbits: els serveis socials, l’ocupació i l’habitatge.

L’aplicació d’aquest paquet de mesures tindrà un cost de 
860.000 € que l’Ajuntament finançarà amb la reorganit-
zació dels serveis municipals, prioritzant novament la 
seva actuació; amb l’aplicació de l’import derivat de la 
congelació salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions 
als grups municipals que es va acordar amb l’aprovació 
del pressupost; amb l’import resultant de la reducció de 
les despeses financeres provocades pel descens dels tipus 
d’interès; i, per últim, amb una reducció addicional de 
l’1% en les despeses i transferències corrents de tots els 
programes municipals.
 
Per fer-ho efectiu caldrà fer una modificació del pressu-
post de 2009, que es preveu es presenti al Ple municipal 
del mes d’abril per a la seva aprovació.

Atenció més ràpida i més ajudes socials

Dins del paquet de 19 mesures que es posaran en marxa, 
destaquen les referents a la primera atenció que les per-
sones amb més dificultats reben per part dels serveis 
socials de l’Ajuntament. Per reduir el temps d’espera dels 
ciutadans a l’hora de rebre una primera avaluació sobre 
el seu cas es crearà una oficina integral d’atenció social. Usuaris del servei d’Ocup@ció jove, a la Nau Gaudí.
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Aquesta oficina unificarà els diferents punts d’atenció de 
serveis socials, amb una ampliació d’horaris, ja que es 
preveu que doni servei de 9 a 19 h. 

Així mateix, es farà el possible perquè els tràmits per rebre 
determinades prestacions, com els ajuts d’allotjament i els 
PIRMIS (renda mínima d’inserció), siguin més àgils.

El pla de xoc també preveu incrementar les cobertures de 
prestacions socials bàsiques, destinades a habitatge i ali-
mentació. Entre altres, s’augmentarà l’import destinat als 
ajuts socials individualitzats, els recursos per a allotja-
ment temporal en situacions d’urgència i l’aportació que 
l’Ajuntament fa a la Fundació Sant Joaquim per poder fer 
front a l’augment de demanda als mejadors socials gesti-
onats per aquesta entitat.

Més formació ocupacional i reforç del SOM

Com a mesures addicionals per potenciar l’ocupació, 
l’Ajuntament incrementarà els mòduls de formació ocupa-
cional per facilitar la professionalització dels col·lectius 
més afectats per la crisi i reforçarà el servei d’atenció 
laboral per incrementar la cobertura del SOM.

©
 R

O
M

U
A

LD
 G

A
LL

O
FR

É
 (

C
ap

G
rò

s)

Menjadors Sant Joaquim, en el número 238 del Camí Ral.

Una altra mesura serà organitzar una jornada de treball amb 
els agents socials de la ciutat per debatre la situació actual i 
cercar propostes de treball conjunt.

Impulsar el lloguer social

En l’àmbit de l’habitatge, l’Ajuntament vol impulsar el 
lloguer social d’habitatge desocupat. La mesura preveu 
establir convenis amb propietaris d’habitatges buits i amb 
ADIGSA, empresa pública de la Generalitat de Catalu-
nya, per rehabilitar-los i oferir-los com allotjament tem-
poral per a persones que han perdut el seu habitatge.

Altres mesures establertes al pla de xoc pretenen liderar i 
dinamitzar el treball en xarxa del voluntariat per fer front 
a la crisi. D‘altra banda, l’Ajuntament durà a terme accions 
per estimular la liquiditat econòmica. En concret, afavorirà 
la liquiditat dels proveïdors i empreses que treballen per a 
l’Administració local mantenint els terminis de pagament a 
60 dies, i facilitarà el pagament dels impostos amb una línia 
de subvenció sobre els interessos derivats dels ajornaments. 
Per últim, es crearà un observatori sobre la repercussió de 
la crisi a la ciutat i fer el seguiment de les actuacions dutes a 
terme per combatre-la.
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L’any arrenca amb consensos 
fràgils i queixes veïnals

El retorn a la feina de l’excap  
de la Policia revifa la polèmica

E l conflicte entre Israel i Palestina es va filtrar al Saló 
de Plens i durant prop d’una hora va distreure l’aten-
ció dels temes locals. Els grups municipals van suar 

per assolir un mínim consens en la declaració institucional 
de condemna a l’atac d’Israel a Gaza i la crida a l’alto al foc. 
Al text presentat pels tres socis de Govern s’hi van afegir 
tres declaracions més, amb les quals CiU, PPC i la CUP van 
voler aportar els seus matisos en un llarga negociació. El text 
es va aprovar finalment amb l’únic vot en contra de la CUP, 
que va mantenir la seva moció. Xavier Manté, portaveu de 
la Plataforma Mataró Aturem la Guerra, va recriminar als 
regidors que no haguessin estat capaços de consensuar un 
text unitari i, mentre se celebrava el Ple, unes 200 persones 
participaven en una concentració pública a l’exterior.

El Ple va ser també escenari de les protestes silencioses dels 
veïns de Figuera Major que s’oposen a la construcció de 90 
pisos protegits per a joves. Els veïns van mostrar pancartes 
de protesta en contra d’un projecte que consideren que con-
tribuirà a massificar un barri mancat d’equipaments. L’opo-
sició va demanar replantejar el projecte per reduir el nombre 
d’habitatges (entre ells la primera promoció de pisos conte-
nidor). El regidor d’Habitatge, Francesc Teixidó, va explicar 
que s’estava parlant amb els veïns per arribar a una proposta 
acceptable per a totes les parts i va demanar que s’entengués 
el projecte com un bé per a la ciutat.

Els pares i mares del CEIP Menéndez y Pelayo també van 
ser presents al Ple per preguntar sobre el futur de l’escola, 
que ha iniciat un procés de tancament progressiu que cul-
minarà l’any 2011. L’AMPA assegurava que no s’ha infor-
mat de tot aquest procés. La regidora d’Educació, Conxita 
Calvo, va explicar que s’havien fet diverses reunions amb la 
direcció del centre i que el tancament estava “planificat”.  

Finalment, durant la sessió, el Govern també va admetre les 
irregularitats de Tints Mataró, empresa que sostreia sense 
pagar l’aigua d’un pou veí. El tema va arribar de la mà de la 
CUP arran del cas fet públic per Terra Verda. La regidora 
Alícia Romero va explicar que es va fer una inspecció i que 
ja s’ha informat a Aigües de Mataró, que haurà de cobrar 
ara la diferència. Les possibles sancions, però, les haurà 
d’imposar l’Agència Catalana de l’Aigua.

Judith Vives, directora de redacció “Capgròs”

L’excap de la Policia Local Juan Francisco Giménez 
Cernuda havia de tornar a treballar el 2 de març des-
prés de complir un any i un dia sense sou ni feina de 

sanció per ser enxampat conduint begut. El Ple va servir per 
aprovar modificacions tant a la plantilla com a la relació de 
llocs de treball perquè quan s’incorporés no pugués tornar a 
comandar el cos policial. El Govern es va quedar sol davant 
l’oposició, que va tornar a criticar “el càrrec fet a mida” que 
el tripartit local ha creat -coordinador de Gestió Integral de 
Trànsit- per recol·locar Cernuda. Per Juan Carlos Ferrando, 
del PPC, els damnificats seran els ciutadans, ja que hauran 
de pagar a Cernuda un sou de més de 60.000 € a l’any. Des 
de les files de CiU, Carolina Soler, va retreure al Govern 
que s’hagi creat un lloc de treball a la carta i des de la CUP, 
Xavier Safont-Tria, va insinuar “possibles irregularitats”. 
Sigui com sigui la regidora de Serveis Centrals, Montserrat 
López (PSC), va recordar que l’excap de la Policia Local és 
funcionari i que l’expedient sancionador no el feia fora. 

La polèmica de Can Fàbregas i de Caralt també va tornar 
al Ple. El futur de la fàbrica va crispar els ànims arran de 
la descoberta d’unes restes al subsòl (un pou i unes cana-
litzacions subterrànies). Un imprevist més del llarg serial 
que CiU, el PPC i la CUP van saber aprofitar per deixar 
en entredit la gestió del Govern i per manifestar seriosos 
dubtes sobre la legalitat del procés. Però si alguna cosa va 
quedar clara és que el tripartit es manté ferm i inflexible 
en traslladar de lloc la nau, la xemeneia i els dos edicles, 
perquè aquesta és l’única solució perquè s’instal·li allà El 
Corte Inglés. El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, es va 
comprometre a analitzar si les troballes tenien o no valor per 
conservar-les. 

Com també és habitual, el Ple va servir com a lloc de pro-
testa de veïns. Residents del carrer de Sant Antoni van 
exposar la inseguretat en què es troben com a conseqüència 
d’un transformador elèctric de Fecsa Endesa. Ni CiU, que 
interpel·lava sobre la polèmica, ni els veïns van sortir satis-
fets de la resposta del regidor de Manteniment, Francesc 
Melero (PSC). A final de la sessió, el Govern va anunciar 
també arran d’una pregunta de CiU que estudiava fer un 
aparcament de camions al solar dels antics Tallers Cypp a 
Rocafonda, un servei que havia de posar fi al pàrquing il-
legal de les Cinc Sènies.

Lluís Martínez, redactor d’El Punt
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El futur de les Cinc Sènies, 
de nou en primera línia

Nou Ple maratonià que es va tancar prop de les dues 
de la matinada amb pocs acords rellevants. Es va 
parlar molt de les Cinc Sènies, tot i que el punt de 

l’ordre del dia que hi tenia a veure era menor. Paradoxalment, 
afers molt més polèmics i d’actualitat com el possible ús de 
material defectuós al TecnoCampus o la suposada filtració 
als mitjans de l’informe del Cas Ferrando es va acordar res-
pondre’ls per escrit o retirar-los de l’ordre del dia. Una modi-
ficació urbanística que duia el Govern a aprovació com a pas 
previ per desenvolupar el Pla especial de les Cinc Sènies va 
encendre de nou el debat entre els dos blocs clàssics: el del 
PPC, que pretén urbanitzar una part de la reserva agrícola 
desenvolupant-hi una ciutat del futur feta amb criteris de sos-
tenibilitat o un parc tecnològic d’empreses de l’anomenada 
“economia verda”, i el de la resta de formacions polítiques, 
que defensen el manteniment de l’àmbit per a usos agrícoles 
i paisatgístics. El debat inicial es va convertir en un enfron-
tament entre el model de ciutat del cap del PPC, Paulí Moje-
dano, i el de l’alcalde, Joan Antoni Baron. El lamentable de 
la qüestió va ser que, intentant obrir interrogants legítims 
sobre el futur de l’espai, el cap del PPC es va acabar posant 
en contra tant el Govern com CiU i fent perillar la feina que 
pugui fer la nova comissió del projecte Mataró Marítim. 

L’altra gran novetat del Ple va ser assabentar-se, per boca 
del representant veïnal de Rocafonda Miquel Torner, que el 
Govern havia desestimat la idea d’instal·lar, de forma provi-
sional, l’aparcament de camions de les Cinc Sènies al solar 
dels antics Tallers Cypp, després que l’associació de veïns 
del barri i diferents grups municipals posessin el crit al cel.  

Amb qui sí hi va haver polèmica, de nou, és amb els veïns de 
Figuera Major, que es mostren contraris als 90 pisos públics 
de lloguer per a joves. L’assumpte, per al regidor d’Habi-
tatge, Francesc Teixidó, s’està convertint en una autèntica 
pedra a la sabata. La situació està encallada: els veïns no 
transigeixen perquè creuen que les modificacions fetes pel 
Govern al projecte inicial són insubstancials. 

Un Ple, en definitiva, del qual només sobresurten dos anun-
cis importants: el paquet de mesures extraordinàries davant 
la crisi econòmica i l’aprovació, només amb els vots del 
Govern, que sigui la cadena Bon Preu la que exploti el super-
mercat de l’interior de la plaça de Cuba. 

Joan Salicrú, excap d’Informatius de Mataró Ràdio

Els principals acords
Segueix l’actualitat dels Plens a  
blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle 

Gener
• Tots els grups aproven el Pla d’Accessibilitat Universal.

• L’Ajuntament agafa el compromís del manteniment de 
les obres de millora que el Ministeri farà als passos sub-
terranis del Cargol i del carrer de Jordi Joan.

• Tots els grups voten a favor d’una proposta de CiU que 
insta el Parlament a declarar la sardana dansa nacional de 
Catalunya. 

• El Ple aprova per unanimitat incloure a la Galeria dels 
Mataronins Il·lustres al botànic Pere Montserrat i al cate-
dràtic de la Llengua Catalana Antoni Comas. 

• El Ple aprova prorrogar la concessió fins a finals del 
2009 de les pistes de pràctiques de conducció situades a 
la zona dels Turons. Aquestes pistes podrien traslladar-se 
després al costat de la Procter & Gamble.

Febrer
• El Ple acorda per unanimitat l’estudi de detall del CAP 
que la Generalitat construirà a la ronda de Joan Prim. 

• Amb els vots del Govern i de CiU, i l’abstenció del PPC 
i la CUP, es fa l’aprovació provisional de la modificació 
del Pla General d’Ordenació Municipal en l’àmbit dels 
carrers de Pascual Madoz-Antoni Puigblanch, que inclou 
l’antiga fàbrica Secopal i la part de la nau Minguell que 
actualment és de titularitat privada. El nou planejament 
preveu canviar els usos residencials a usos terciaris.

• Tots els grups excepte la CUP, que s’absté, aproven 
l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del 
Maresme.

• Suport unànime a una proposta de resolució conjunta 
de rebuig a l’agressió produïda durant un partit de futbol 
al Club Atlètic Rosario Central de Catalunya per part de 
jugadors i simpatitzants de l’equip Bada Bing. 

Març
• Tots els grups acorden demanar a la Generalitat la con-
cessió de la Creu de Sant Jordi a Caixa Laietana amb 
motiu del cinquanta aniversari del Premi Iluro.

• El Ple dóna llum verda a la proposta de la Comissió del 
Nomenclàtor de posar nom a dues places als desapareguts 
Ventura Ametller, escriptor traspassat el juliol passat, i la 
líder sindical dels anys quaranta “la Pepa Maca”. També 
es posa noms a la plaça dels Països Eslaus i dels Alocs i al 
passatge dels Països Bàltics. 
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El Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) té com a 
objectiu fomentar l’ocupació mitjançant l’execució 
d’obra pública. Per acollir-se a aquest Pla, l’Estat 

ha assignat a cada municipi un import màxim de subven-
ció en funció del seu número d’habitants, que en el cas 
de Mataró va ser de 21.067.798 € (IVA inclòs). Segons el 
Reial Decret-Llei 9/2008 de 28 de novembre, de creació 
del FEIL, aquests diners s’han de destinar a finançar obres 
de nova planificació i execució immediata, que no poden 
estar previstes al pressupost municipal de 2009. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament ha hagut de fer un esforç en els dar-
rers mesos per presentar la documentació de cada projecte 
i aconseguir l’aprovació dels mateixos per part de l’Estat, 

redactar nous projectes o actualitzar-ne de pendents, i dur a 
terme els tràmits d’adjudicació a les empreses. 

Els 52 projectes presentats per l’Ajuntament han rebut 
el vistiplau de l’Estat, de manera que Mataró aprofitarà 
íntegrament la subvenció del FEIL. La convocatòria dels 
projectes ha estat seguida amb interès per força empreses 
que es dediquen a l’àmbit de la construcció d’obra pública. 
L’Ajuntament va celebrar al Saló de Sessions dues meses de 
contractació extraordinàries, el 13 i 18 de febrer, per obrir 
les ofertes que havia rebut per participar als concursos d’ad-
judicació de cada projecte. Només en el cas de la primera 
mesa, es van presentar 238 ofertes per a un total de 18 pro-
jectes. 

L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
(IMPEM) ha organitzat un dispositiu per supervisar els 
processos de contractació que han de dur a terme les empre-
ses adjudicatàries de les obres. En una previsió inicial s’ha 
calculat que es crearan 582 nous llocs de treball. En el cas 
de què els empresaris no disposin de personal seleccionat 
prèviament, s’ofereix per a la seva contractació persones 
incloses a la Borsa de Treball de l’IMPEM. 

Un cop acabats tots els tràmits, les primeres obres han 
començat a executar-se al març. Totes les actuacions sub-
vencionades pel FEIL han d’estar acabades a 31 de desem-
bre de 2009: això vol dir que durant aquest any els ciutadans 
hauran de conviure amb les obres que ja estaven previstes 
al pressupost municipal i amb totes les que formen part 
d’aquest paquet de projectes amb caràcter especial.

Millora de l’espai públic

En obres de reforma urbana per millorar l’espai públic s’in-
vertiran 7.072.991,37 €, una tercera part del total procedent 

Mataró rep 21 milions d’euros 
per crear treball amb obra pública 
L’execució de 52 obres finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local crearà 582 nous 
llocs de treball a la ciutat. Destaquen la consolidació estructural de les fàbriques 
Cabot i Barba i Can Marfà, i la urbanització d’un tram del Camí Ral.
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Imatge d’una de les façanes de Can Marfà. 
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del FEIL. Es contemplen 17 actuacions a diferents carrers o 
espais de la ciutat. Les partides més destacades s’invertiran 
en la millora de calçades i voreres de diversos sectors de la 
ciutat amb paviment reductor de soroll (1.501.753 €); en la 
millora de la urbanització i la circulació del Camí Ral, entre 
la ronda de Barceló i el carrer de la Cooperativa (1.299.200 
€); i en l’ampliació de les voreres de l’avinguda de Ramon 
Berenguer III, entre el carrer de València i l’avinguda de la 
Gatassa  (687.255,60 €).

També s’invertiran 743.000 € per millorar l’accessibilitat de 
l’espai públic, amb actuacions com l’eliminació de barreres 
arquitectòniques a diverses cruïlles (477.000 €) i la instal-
lació de noves plataformes per a Mataró Bus per un import 
de 241.000 €.

Millora i adequació d’equipaments

S’han previst actuacions que permetran millorar equipa-
ments socials, culturals, educatius i esportius ja existents o 
bé adequar-ne de nous. En aquest darrer cas, s’hi destinaran 
2.203.000 € per a l’adequació d’equipaments socials, com 
la construcció d’un equipament públic per a escola d’adults 
i oficines municipals al carrer de Sant Cugat, als baixos dels 

nous habitatges socials de lloguer per a joves (823.000 €); 
o la construcció, per import de 800.000 €, d’un equipament 
públic per a usos socials a sota de la nova pista esportiva de 
La Llàntia.

A la millora d’equipaments culturals s’hi destinaran 
1.100.000 €. En concret, 900.000 € per construir un centre 
de creació d’arts escèniques a una de les naus de Can 
Gassol, i 200.000 € per a la millora del vestíbul del Teatre 
Monumental. Per millorar equipaments educatius s’hi des-
tinaran 2.345.465 €: destaquen la inversió de 546.308,03 € 
en rehabilitació de fusteria exterior del CEIP Josep Manuel 
Peramàs i la rehabilitació de la sala d’actes de l’IES Miquel 
Biada (325.000 €), entre d’altres.

També s’hi destinaran 2.310.000 € a la millora d’equipa-
ments esportius. Els projectes més destacats són la millora i 
adequació del Camp Municipal d’hoquei herba (900.000 €), 
i la col·locació de gespa als camps de futbol de Cirera i Pla 
d’en Boet (600.000 i 560.000 €, respectivament).

D’altra banda, s’hi destinaran 2.810.948,92 € a rehabili-
tació patrimonial. Les actuacions més importants són les 
obres de consolidació estructural d’una de les naus de la 

El tram del Camí Ral entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló es reurbanitzarà i es farà de doble sentit. 
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La rehabilitació d’una de les naus de la fàbrica Cabot i Barba s’iniciarà amb la reforma de les façanes i la coberta. 
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fàbrica Cabot i Barba (1.415.000 €), i també de la fàbrica 
de Can Marfà per a usos culturals (900.000 €), on es pro-
jecta el nou Museu de Mataró. 

Millora de les infraestructures

A part de les obres a l’espai públic i als equipaments, s’hi 
faran diferents actuacions de millora de les infraestructures. 
Així, s’hi destinaran 965.603,58 € per millorar la infraes-
tructura d’enllumenat i l’eficiència energètica: es col·locaran 
òptiques LED’s per als semàfors que no en tenen (598.799,01 
€), i es duran a terme obres de reforma d’enllumenat. D’al-
tra banda, s’invertiran 78.752,25 € per millorar la infraes-
tructura de telecomunicacions amb l’estesa de fibra òptica 
entre el Centre Cívic de Cirera i Aigües de Mataró, SA, i 
entre l’Edifici de Vidre i Can Xalant.

També es faran actuacions per millorar la infraestructura 
de la xarxa d’abastament d’aigua i clavegueram, a les quals 
s’hi destinaran 468.149,32 €. L’obra més destacada és el 

col·lector dels carrers de Sant Ignasi de Loyola i Magí 
Raventós, amb una inversió de 349.389,68 €. 

Millora mediambiental i de seguretat viària

En millora mediambiental s’hi destinaran 275.000,01 € 
per a la construcció d’un espai per acollir horts urbans 
d’ús social a la finca del Bon Recés. Per últim, s’invertiran 
694.887,22 € per millorar la seguretat viària amb la reno-
vació de la senyalització vertical i horitzontal.

Afectacions a la circulació

La coincidència en els futurs mesos d’aquest conjunt d’ac-
tuacions amb les obres ja previstes al pressupost municipal 
d’aquest any provocarà afectacions al trànsit a diferents 
carrers. L’Ajuntament ha creat una comissió especial per 
fer el seguiment de les afectacions i coordinar les tasques 
perquè les molèsties als veïns siguin les mínimes possibles, 
tot i que malauradament seran inevitables.
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ENTREVISTA

“Per combatre la crisi, ara 
cal estar ocupat i no preocupat”
El director general de Caixa Laietana, Josep Ibern, va protagonitzar al febrer 
la presentació del número 23 de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica, 
amb una conferència sobre el sistema financer en l’entorn actual.

- Quin paper juga a l’actual crisi la percepció 
personal?
- “El sentiment de crisi és excessiu. La crisi no s’ha de témer. 
Ara s’ha d’estar ocupat i no preocupat. La preocupació no 
genera cap aspecte positiu. L’ocupació i el treball enfocats a 
sortir-nos-en és l’únic que farà que puguem anar endavant.”

- I en aquesta situació els bancs són vistos com 
els dolents de la pel·lícula...
- “Pot ser veritat que la conjuntura hagi fet elevar les con-
dicions per concedir els préstecs, i també que s’hagi acusat 
la banca del creixement desmesurat a l’Estat espanyol els 
darrers anys. Si la banca espanyola s’ha endeutat a l’exterior 
ha estat per fer possible el creixement del PIB espanyol. La 
banca és un simple vehicle per fomentar la inversió i crear 
riquesa, no fa més que captar diners i prestar-los als seus 
clients. Si els creixements a Espanya no haguessin estat tan 
alts no estaríem parlant d’aquest grau d’endeutament.”

- Són suficients les mesures que s’estan aplicant 
per combatre la crisi a nivell mundial i estatal?
- “Les mesures han de ser diferents aquí, perquè l’estructura 
econòmica també és diferent. I a més necessitem enfortir 
l’economia productiva, quelcom més complex. Hi ha les 
línies de finançament de l’ICO, que haurien de ser més àgils 
i selectives per evitar endeutaments indeguts. Cal aplicar 
mesures reals per a la creació d’empreses i que les PIMES en 
dificultats puguin aguantar mitjançant ajudes directes, sub-
vencions a fons perdut, o prestant-los recursos que s’hagin de 
tornar d’aquí a uns quants anys si les empreses van bé. Calen 
mesures més contundents i que tinguin efectes positius.”

- En definitiva, ens en sortirem?
- “I tant, que ens en sortirem! I el moment també el sabem: 
quan haguem vist que aquestes mesures han estat realment 
efectives, i que tots plegats recuperem la confiança. Espero 
que cap a la tardor puguem tenir indicadors positius i que 
l’any que ve sigui el d’una progressiva recuperació.”

JoSEP IBErN I GALLArt
Nascut a Sant Andreu de Llavaneres (1960), Josep 
Ibern i Gallart és llicenciat en Enginyeria Industrial 
per l’UPC, màster en Economia i Direcció d’Empre-
ses i doctor cum laude en Administració i Direcció 
d’Empreses. Ha fet carrera professional a Caixa Laie-
tana: l’any 1991 va ser nomenat subdirector general 
i cap d’oficines, i al 2004 director adjunt. Des de fa 
un any és el director general de l’entitat.

És membre de l’Institut Espanyol d’Analistes d’In-
versions i presideix la Comissió d’Organització d’Au-
tomatització i Serveis de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorros (CECA). És patró de FUNCAS, 
la Fundació de les Caixes Confederades, observatori 
privilegiat de la realitat econòmica.
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Campanya informativa sobre civisme 
a Rocafonda-El Palau-Escorxador
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En el marc de les actuacions que es duen a terme a 
Rocafonda-El Palau-Escorxador en el projecte de la 
Llei de barris de la Generalitat de Catalunya s’està  

realitzant en aquests barris una campanya informativa per 
promoure conductes cíviques que data de finals de l’any 
2008 i que està previst s’allargui fins l’any 2012.
 
Un equip de 3 informadors i un coordinador, que formen 
part de l’Assemblea Local de la Creu Roja, és l’encarregat 
de dur a terme el projecte a través del conveni entre l’Ajun-
tament i aquesta entitat. L’equip d’informadors visita els 
domicilis i les comunitats de propietaris amb l’objectiu de 
donar a conèixer aspectes que poden millorar la convivèn-
cia a la comunitat i al barri. En concret, s’informa sobre els 
drets i deures que es deriven de pertànyer a una comunitat 
de veïns i a un barri. Es parla també de col·laboració en la 
bona gestió i funcionament de la comunitat; de participa-
ció en les tasques comunitàries; de manteniment i neteja 
d’espais o del respecte als altres veïns per evitar molèsties 
(sorolls, respecte al bon estat dels espais comuns, etc.). La 
recollida de residus (separació de fraccions i reciclatge i 
utilització del servei de recollida de voluminosos) és un 
altre dels temes principals que s’expliquen en les visites. 
A més, també s’informa als veïns sobre com sol·licitar la 
intervenció municipal en els casos en què sorgeixen con-
sultes sobre temes relacionats amb el manteniment dels 
habitatges o les comunitats, conflictes veïnals o altres inci-
dències que poden ser ateses pels serveis municipals. Quan 
és necessari, l’equip d’informadors s’encarrega també 
d’avisar els serveis municipals perquè contactin amb les 
persones implicades en algun cas concret.

La campanya es complementa amb l’oferta de cursos de 
formació adreçats als membres de les comunitats de veïns i 
amb l’edició de la “Guia de Civisme i Convivència”, que es 
reparteix de forma gratuïta als veïns que reben les visites. 
Aquesta publicació conté recomanacions sobre la preven-
ció d’accidents domèstics, convivència entre veïns, etc.

S’emmarca en el context de  
les actuacions subvencionades  
per la Llei de barris.

1.  La “Guia de Civisme i Convivència” es reparteix gratuïtament   
 en cada visita.

2. Un veí atén la visita d’una informadora cívica.

3. Les antenes parabòliques o les obres a habitatges i edificis són temes   
 que també es tracten la “Guia de Civisme i Convivència”.
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L’Aula de Teatre celebra el 25è  
aniversari amb un programa especial
Inclou entre d’altres activitats, cursos, monogràfics, classes magistrals, 
activitats basades en la intervenció dels alumnes en actes culturals i festius 
de ciutat i la participació en un projecte de cooperació a Nicaragua.
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Des dels inicis de la seva activitat, l’any 1984, l’Aula 
ha comptat amb la participació d’uns 3.000 alumnes 
i de 7 directors. Durant aquest temps, la programació 

de cursos, monogràfics i diferents activitats relacionades amb 
les arts escèniques ha experimentat un increment del 300%. 
Un dels objectius que s’ha acomplert ha estat el treball trans-
versal de l’Aula de Teatre amb col·lectius de la ciutat i amb 
altres departaments de l’Ajuntament. Fruit d’aquestes col-
laboracions sorgeix la programació i celebració d’activitats 
específiques per a persones amb alguna disminució psíquica, 
gent gran, vocalies de dones, artistes alternatius i persones 
amb risc d’exclusió social.

Entre les activitats programades al llarg del 2009 per com-
memorar aquest aniversari destaquen la gira dels alumnes de 

l’Aula per diverses poblacions de la comarca amb un taller 
relacionat amb la celebració i les classes magistrals al mes 
de maig a càrrec del professor Allan Owens, expert en teatre 
social, de Guillem Albà, clown professional, i de Tortell Pol-
trona, director de la companyia Circ Cric.

Pel que fa a intervencions a la ciutat, destaca l’”Speaker’s 
Corner”, que convertirà l’entrada del Teatre Monumental, els 
dies de funció, en un escenari per explicar retalls d’història de 
l’Aula. També una lectura ininterrompuda i contacontes per 
Sant Jordi, així com activitats nadalenques i actuacions per 
celebrar el Dia Internacional de les Dones i el Dia Internaci-
onal del Teatre. La participació d’un grup d’alumnes de 3er 
nivell en un projecte de cooperació a Managua (Nicaragua) és 
un altre aspecte destacat del programa commemoratiu.

Escena d’un espectacle en què participen alumnes de l’Aula de Teatre.
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Totes les exposicions són gratuïtes. www.cultura.mataro.cat

Museu de Mataró      
El Carreró, 17.

Són deixalles d’en Pellofa 1979-2009
Fins al 26 d’abril
Mostra dels diversos personatges que han  
esdevingut al llarg de tots aquests anys el Rei  
del Carnestoltes a Mataró. 

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

Fons d’art contemporani de l’Ajuntament de Reus
Fins al 19 d’abril
Selecció de peces de la col·lecció d’art contemporani 
de l’Ajuntament de Reus.  
Obres de Jordi Abelló, Martí Anson, Neus Buira,  
Daniel Canogar, Joan Casals, Joaquim Chancho, 
Esperanza Cobo, Empar Cubells, Domènec,  
Sara Esponey, Antoni Garau, Cinta Juncosa,  
Rufino Mesa, Begoña Montalbán, Glòria Musté,  
Marcel Pey i Joan Rom.

Martí i la fàbrica de farina
Del 24 d’abril al 31 de maig 
Inauguració el divendres 24, a les 20 h
Martí Anson (Mataró, 1967) trasllada a les sales de  
Can Palauet el material documental que ha acompanyat 
els processos a Mataró sobre el debat de Can Fàbregas i 
de Caralt i la reconstrucció de la fàbrica a Santa Fe (Nou 
Mèxic, EUA), en el marc de la 7a Biennal Internacional.

Unió Excursionista de Catalunya (UEC)
C. Nou, 29

Mitja Marató de Mataró
Fins al 20 de maig
Exposició de les millors fotografies del concurs  
organitzat amb motiu de la celebració de  
la Mitja Marató de Mataró.

Espai f
Carrer Nou, 11

Zona intrusa 2
Fins al 26 d’abril 
Treball en procés resultat del projecte Zona Intrusa 2 
que la passada tardor va acostar l’art contemporani a 8 
instituts i centres educatius de la ciutat.  
L’exposició mostra les peces d’Antoni Tàpies i Efrén 
Álvarez que van formar part de la itinerància i els treballs 
dels tallers educatius elaborats pels alumnes.  

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.
Fins al 13 de setembre de 2009
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, 
dins de Mirar endins. Interiors, eix temàtic de la 
temporada 2008-2009.

Menjador
Ca l’Arenas: Les tertúlies
Del 2 d’abril fins al 5 de juliol
Inauguració el dijous 2, a les 19.30 h
Mostra que explica les activitats culturals del Gremi  
de Belles Arts creat durant la postguerra a Ca l’Arenas.

Sala 1 
Interiors del Museu d’Art de Sabadell  
Fins al 3 de maig
Mostra de peces del fons del Museu d’Art de Sabadell 
relacionades amb l’eix temàtic de la temporada  
de Ca l’Arenas 2008-2009

Sala 2
Glòria Safont-Tria 
Fins al 17 de maig
“La condició col·lectiva” és el nom de l’exposició de 
fotografies de l’artista Glòria Safont-Tria (Mataró, 1968) 
per al cicle “Interiors” de Ca l’Arenas. 

La Galeria
Tanit Plana
Fins al 17 de maig 
“La part de dins” és l’exposició de fotografies  
de Tanit Plana (Barcelona, 1975) dins del cicle 
“Interiors” de Ca l’Arenas.
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Plantem cara a la crisi

H i ha dos objectius clars que té l’Ajuntament per 
afrontar la crisi econòmica a la ciutat, amb Joan 
Antoni Baron i el PSC al capdavant: potenciar al 

màxim aquelles mesures que reactivin la nostra economia, 
perquè així es creï més ocupació, i atendre les noves deman-
des socials que expressen les famílies que més afectades 
estan per la recessió. Encara que la crisi tingui un origen 
i abast mundial, no ens podem quedar amb els braços ple-
gats. Li hem de plantar cara.
 
Del primer bloc, destaca el procés, imparable, perquè a 
Mataró hi vingui El Corte Inglés i serveixi de veritable 
locomotora per fer de la ciutat un gran atractiu comercial 
i que crearà 1.000 llocs de treball. La inversió al Tecno-
Campus, les propostes per al front de mar o el treball per 
acollir nous centres universitaris marquen el caràcter d’alt 
nivell pel qual Mataró vol competir en la nova economia 
que prima el coneixement i la innovació, amb la creació 
de milers de llocs de treball. Així, la inversió pública de 
l’Ajuntament per al 2009 es manté a l’alça (112 milions 
d’euros en nous equipaments, vials, infraestructures...) i cal 
afegir-hi els 21 milions d’euros del Fons Zapatero que 
crearan prop de 600 llocs de treball.
 
Del segon objectiu, el Govern va presentar fa unes setma-
nes un paquet de 19 mesures addicionals per afrontar l’ac-
tual conjuntura socioeconòmica i, especialment, atendre 
aquelles famílies que més ho necessiten. Així, se sumen 
al pressupost més de 800.000 €, retallats d’altres partides, 
per agilitar els tràmits dels serveis socials, augmentar les 
partides de prestacions socials, assegurar sostre i aliments, 
fomentar les empreses d’inserció, mobilitzar el conjunt 
d’entitats socials i el voluntariat i ajudar a la liquidesa de 
les economies familiars.
 
Finalment, l’alcalde Baron va signar l’Acord pel Desen-
volupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, que 
agrupa els esforços de foment de l’ocupació de Mataró i de 
la resta de municipis de la comarca, de manera que podrà 
fer-los molt més eficients en la creació de més feina per als 
ciutadans i ciutadanes.

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista

psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat 

El Govern municipal ha anunciat noves mesures  
per atendre noves demandes socials.
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Obres d’enderroc al solar que ha d’acollir El Corte Inglés,  
al mig de la ciutat.

Obres del TecnoCampus Mataró-Maresme, nou centre universitari  
i d’empreses d’alt valor afegit.

El Govern impulsa projectes que creïn llocs de treball  
i que atenguin les famílies afectades
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Joaquim Fernàndez i Oller
Portaveu del Grup Municipal de CiU

Les propostes presentades pel Govern municipal, per 
tal de pal·liar els efectes de la crisi econòmica, no 
són res més que una cortina de fum per amagar que 

va a remolc de les propostes de l’oposició i encara no havia 
mogut fitxa, quan altres ajuntaments, de diferents colors, 
fa mesos que estan treballant per minimitzar els efectes de 
l’actual situació econòmica.

Una tercera part de les accions presentades no són més 
que repetir el que ja s’hauria d’estar fent o accions de 
propaganda. La resta de propostes, tot i ser positives, arri-
ben tard o ja han estat proposades i el Govern les havia 
rebutjat. Per exemple, en un prec presentat per CiU el passat 
mes de novembre, es demanava la creació d’un servei de 
guarderia a l’IMPEM, argumentant que el perfil d’usuaris 
dels seus serveis havia canviat i, darrerament, s’hi adre-
çaven, entre d’altres, persones de mitjana edat que havien 
tingut un ofici consolidat tota la vida i que ara s’han quedat 
a l’atur. El prec va ser rebutjat i ara és el govern qui afirma 
que el perfil de l’usuari del Servei d’Ocupació ha canviat, 
justament, en aquest sentit. 

Convergència i Unió donarà suport a les mesures adreça-
des a augmentar l’atenció social a totes les persones i famí-
lies que estan patint una situació difícil com a conseqüència 
de la pèrdua d’ingressos, així com a l’increment de recursos 
encaminats a potenciar les possibilitats de trobar feina de les 
persones que es troben a l’atur. Però lamenta que la presenta-
ció del Govern no hagi vingut acompanyada de la proposta 
de modificació pressupostària que obligatòriament s’haurà 
de fer i que, a més d’agilitar l’aplicació de les mesures, aclariria 
quin són els recursos aplicats a cadascuna de les accions, així 

Mesures que arriben tard 
i van a remolc de les de l’oposició

com la font de finançament, la qual queda absolutament difu-
minada en el document o, senzillament, no se’n parla.

El Grup municipal de CiU es va avançar, fa mesos, al 
govern presentant una bateria de propostes en el moment 
del debat pressupostari, així com altres de complemen-
tàries en el darrer Ple municipal. Mesures que pretenien 
donar un pas més, aportant idees per potenciar i dinamitzar 
veritablement l’activitat econòmica, com a forma per reduir 
els efectes de la crisi. Ara s’ajudarà a les persones que ja 
pateixen, però calen mesures per evitar que hi hagi més gent 
en aquesta situació amb accions que serveixin per afavorir la 
creació de nous llocs de treball, recolzant la gent que directa-
ment o indirecta crea feina (autònoms, PIMES, etc…). 

Les mesures de CiU anaven des de la reducció dels impos-
tos, perquè el seu increment no fos superior a l’IPC, com a 
forma d’ajudar a particulars i empreses, fins la reducció rao-
nada de les despeses de cadascun dels departaments, espe-
cialment del de comunicació, proposant sortir del Consorci 
Digital del Maresme, com a forma per obtenir recursos per 
destinar a la creació i manteniment de llocs de treball. 

Finalment, s’ha de denunciar que el Govern municipal de 
Mataró es veu obligat a moure fitxa quan altres ajun-
tament de Catalunya porten mesos aplicant les seves 
propostes i entitats veïnals i associaci-
ons empresarials no paren de demanar 
mesures que ajudin a pal·liar els efectes 
de la crisi.
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La insoportable levedad  
del tripartito

Juan Antoni Baron ganó las elecciones munici-
pales de 2007. Ese es un hecho incuestionable. 
Como lo es que tenía por tanto la legitimidad 

para ser alcalde de Mataró. Pero ya desde la misma 
campaña electoral anuncié que el candidato socialista 
tenía tres déficits que podían condicionar nuestro fu-
turo como ciudad de forma negativa. En primer lugar 
carecía de una “Visión” de Mataró.  Cuando digo “Vi-
sión” me refiero a una idea de ciudad pensada, arries-
gada, diferente, para tres generaciones, y con idea de 
llevarla a cabo gobierne quien gobierne. La segunda 
carencia se refiere a su incapacidad para intuir (o al 
menos para conocer) el grave escenario que se nos 
venía encima, con un sector de la construcción, que 
nos había sacado las castañas del fuego después de la 
desaparición de gran parte del tejido industrial textil, 
a punto de entrar en crisis, y el agravante de la falta de 
alternativas estratégicas que tenía nuestra ciudad.

El tercer déficit era su poca voluntad para, teniendo 
en cuenta los dos anteriores condicionantes, ser capaz 
de llegar a acuerdos con la oposición en las grandes 
cuestiones que nos afectan como ciudad. Es cierto 
que se me puede decir que el gobierno municipal ha 
asumido el proyecto “Mataró Marítim” que el Partit 
Popular presentó en la campaña electoral para de-
sarrollarlo en este mandato. Éste es el gran proyec-
to estratégico que Mataró no tenía, y que si sabemos 
hacerlo bien puede suponer un despegue importante 
para la ciudad así como la creación de muchos pues-
tos de trabajo. Pero necesitamos tener  un programa 
económico local integral que comprenda las medidas 
coyunturales necesarias a la vez que incida también 
en las reformas organizativas que necesitamos para 
tener un Ayuntamiento más eficaz y menos costoso. 
Y hace falta además que en el cumplimiento de ese 
programa se comprometan el Gobierno, la oposición 
y los ciudadanos. Al menos por un largo período. El 
que tardaremos en empezar a salir de esta situación 
de crisis tan profunda en el que estamos. Éste sigue 
siendo un gobierno instalado en la visión parcial de 

las cosas, en el sectarismo propio de otras épocas que 
lleva a quien gobierna a ignorar todo lo que no pro-
ceda de sus filas. El problema grave viene cuando en 
esas filas lo que impera es la falta de ideas y una in-
soportable levedad. Creen que lo que toca es seguir 
actuando como hasta ahora, a la espera de que la tem-
pestad amaine. Y seguir viviendo de la retórica, de ex-
presiones como “cohesión social” “progreso” o “inno-
vación”, que a fuerza de utilizarlas se han convertido 
ya en palabras vacías. No sé si somos conscientes de 
que lo que se nos viene encima es alarmante, tiem-
pos revueltos en que el bienestar general será ya sólo 
una añoranza. Lo prioritario ahora es dar confianza sí, 
pero eso sólo es posible si tomamos decisiones y apli-
camos medidas concretas. Y lo primero que hay que 
hacer es dejarse de retóricas y afrontar la situación, 
aplicando una situación de economía de guerra que 
supone entre otras cosas rebajar de forma drástica el 
gasto municipal innecesario y priorizando la inversión 
social y productiva. Fomentando la creación de em-
presas para generar empleo, y ayudar al tejido indus-
trial existente. Haciendo que la administración local 
sea impulsora y no un lastre. Con medidas de choque 
en el ámbito de la formación para preparar a nuestra 
juventud y a los sectores más débiles para el escenario 
que se avecina. Eso es lo que la gente espera de no-
sotros. Históricamente los mataroneses hemos sabido 
salir de situaciones difíciles. Si gobierno y oposición 
no somos capaces de estar a la altura de lo que ha sido 
nuestro pueblo e infundirle la confianza de que saldre-
mos fortalecidos de ésta, lo acabaremos

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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Contra la crisi i per la cohesió social, 
polítiques d’esquerres

La Riera 48, 2n pis -08301 Mataró. Tel. 937582104  /  icv-euia@ajmataro.cat 
Espai Valerià Pujol. Carrer de Sant Joaquim 30 – 08302 Mataró. Tel. 93 799 77 27

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

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

No és cap notícia que patim una crisi econòmica. 
No és cap novetat tampoc que es tracta d’una 
crisi global i que els ajuntaments no tenim la 

capacitat suficient per aturar-la. 

Així doncs ens trobem que després d’haver elaborat un 
pressupost molt més social que mai, després d’haver 
prioritzat les polítiques d’ocupació, educació i benestar 
social, després d’haver treballat per contenir la despesa 
més supèrflua, després d’haver gestionat el Fons Extra-
ordinari d’Inversions Locals de la manera més eficient, 
justa i homogènia possible... després de tot això, encara 
pensàvem que no havíem fet prou.

Les demandes d’atenció social ateses per l’Ajuntament 
s’han incrementat en un 363%, els menjadors socials 
reparteixen ara un 44% més d’àpats cada dia, el Servei 
d’Ocupació de Mataró ha atès un 66% més de persones, 
el nombre d’aturats i aturades segueix creixent...

És per tot això que el nostre grup d’ICV-EUiA vam 
entendre que encara no havíem fet tot el que estava a 
les nostres mans, i vam demanar al Govern l’elabo-
ració d’un nou paquet de mesures, que anessin en la 
línia d’enfortir l’Estat del Benestar. 

Sempre hem pensat que són moltes les diferències entre 
un Govern municipal de dretes i un d’esquerres, però 
que aquestes es veuen encara molt millor quan les coses 
van maldades.

Mentre uns proposen abaratir l’acomiadament dels tre-
balladors, ICV-EUiA segueix defensant l’ocupació 
estable i de qualitat i les polítiques públiques d’ocu-
pació.

Mentre uns volen privatitzar els serveis socials i limi-
tar-ne el contingut, a ICV-EUiA enfortim la capacitat 
d’actuació dels serveis socials, els dotem de pressu-
postos dignes i participem activament de la nova Llei 
de Serveis Socials de Catalunya.

Mentre uns volen ampliar l’educació privada, i pretenen 
mantenir els privilegis de determinades escoles d’elit, a 
ICV-EUiA treballem per una Llei d’Educació inclu-
siva i per un Servei Públic d’Educació universal.

I la demostració pràctica de tot això és el Pla “SUMEM 
PER LA COHESIÓ SOCIAL”, que hem elaborat com 
a Govern. Una nova injecció de 850.000 € que aniran 
destinats a 19 línies d’actuació diferents en els àmbits de 
l’ocupació, els serveis socials i l’educació.

Entre les mesures que es tiraran endavant amb l’impuls 
econòmic d’aquest pla, trobem un increment de la quan-
titat d’ajuts individualitzats a famílies amb necessitats, 
un nou impuls a la Formació Professional, l’ampliació 
de la cobertura dels menjadors socials, o la potenciació 
del lloguer social d’habitatges desocupats.

A més, crearem un observatori per tenir indicadors de 
com va evolucionant la crisi a Mataró i com les políti-
ques empreses pel Govern hi incideixen.

Desitgem, de tot cor, que el nostre petit gra de sorra 
ajudi a les famílies de Mataró a superar en millors 
condicions aquesta lamentable situació, causada per 
un sistema econòmic pervers i sense controls. 

A ICV-EUiA seguirem denunciant aquest sistema injust 
i continuarem defensant que les polítiques d’esquerres 
són les més efectives per fer front a aquesta situació eco-
nòmica.
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Reptes davant la crisi

AL’economia catalana, com l’europea i la mundial, 
està en una crisi profunda. Una crisi que, fins ara, 
ha tingut tres grans fases. Primer van aparèixer els 

problemes de liquiditat al món financer; després, la crisi 
de solvència de la banca nord-americana, molt deteriorada 
pels actius tòxics, va esquitxar tot el món; i, finalment, la 
crisi general de confiança dels consumidors i les empreses 
ha fet caure la demanda, afectant directament l’economia 
productiva. 

A grans trets, doncs, estem al final d’una llarga etapa de 
diner molt barat i molt abundant que va permetre que tot-
hom (famílies, empreses i fins i tot sector públic) s’en-
deutés desmesuradament. Les bombolles financera i im-
mobiliària són el màxim exponent d’un model basat en 
l’especulació, on tothom vivia, en termes relatius, per 
damunt de les seves possibilitats. Tot el contrari d’un de-
senvolupament econòmic sostenible. I la crisi, irremeia-
blement, ha arribat.
 
Situem-nos, doncs, en el context actual. Perquè, avui, tot-
hom diu que es veia a venir, però el cert és que ningú es 
va preocupar de curar bé la ferida. El que toca ara, doncs, 
és buscar solucions. En aquest sentit, fins ara, s’ha seguit 
un mètode molt útil en ciència que té un nom ben gràfic: 
prova-error. Efectivament, s’actua, i s’analitza si s’ha es-
tat efectiu. A la pràctica, es tira endavant un paquet de 
mesures, i es mira si el sistema financer es refà. S’injec-
ta liquiditat, i a veure què passa. El fet, però, és que ni 
governants, ni economistes ni gurús saben què passa. Ni 
tampoc, lògicament, com sortir-nos-en. 

Una bona recepta pot ser la potenciació de mesures proac-
tives per damunt de les pal·liatives. Així, si bé és necessari 
ajudar i donar mitjans als que pateixen la crisi en carn 
pròpia (serveis socials, habitatge, ocupació), també cal 
incentivar els emprenedors. Dit en altres paraules, promo-
cionar el talent. Així, de les 19 mesures del Govern mata-
roní, moltes passen per incrementar i agilitar les mesures 
pal·liatives, les més a curt termini. Però també s’aposta 
clarament pel foment de nova activitat econòmica basada 
en la producció.

Així doncs:

- Cal avançar cap a un model econòmic basat en la pro-
ducció, abandonant l’especulació immobiliària i financera 
que tants maldecaps ens està donant avui.
 
- Cal apostar clarament per nous sectors que poden re-
presentar noves oportunitats. Igualment, calen mesures 
d’estímul fiscal per fomentar la demanda i, amb ella, l’ac-
tivitat econòmica. 

- I, finalment, pot caldre la intervenció pública en sectors 
com el financer (que necessita urgentment una nova regu-
lació a nivell mundial), l’automobilístic o el de la cons-
trucció, amb tots els subsectors que hi van lligats. 

Francesc Teixidó i Pont
Cap del Grup Municipal  

d’Esquerra 

Sergi Penedès i Pastor
Portaveu del Grup  

Municipal d’Esquerra 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

La Riera 48, Segon pis,  08301 Mataró

erc@ajmataro.cat    /    Tel. 93 758 26 62
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El Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques ha definit en els seus objectius i propòsits 
un nou “Pla Director Urbanístic per a la concreció 

i delimitació de la reserva del sòl per a la Línia Orbital 
Ferroviària”, en el qual es proposa un traçat de la futu-
ra línia ferroviària que passa ben bé pel mig de les Cinc 
Sènies.

La CUP no estem en contra del tren orbital; al contrari, 
considerem positiu potenciar el transport públic amb no-
ves línies de tren. Ara bé, entenem que, si aquest projecte 
tira endavant tal com està dissenyat, significarà una nova 
i gravíssima agressió contra un espai agrícola protegit i 
d’un gran valor ecològic, social, econòmic i cultural. 

Les Cinc Sènies porten massa temps sense que el Govern 
municipal les defensi d’una manera clara. El pla especial 
de les Cinc Sènies continua aturat: mostra evident de la 
poca voluntat política de desenvolupar aquest espai agrí-
cola. Alhora, denunciem que el Govern municipal no ha 
presentat cap al·legació ni apunt al Departament de Po-
lítica Territorial en què s’adverteixi que les Cinc Sènies 
formen part d’un espai protegit d’un gran valor per a la 
ciutat de Mataró i la mateixa comarca, i que per tant no 
es toquen.

La CUP convidem el Govern municipal que insti la Ge-
neralitat a buscar un traçat alternatiu que no trinxi les 
Cinc Sènies. Hi ha alternatives que evitarien incidir en un 
espai fràgil, on els mataronins i mataronines desenvolu-
pen activitats agrícoles i lúdiques. El traçat que es propo-
sa per al tren tallaria camins, torrents, finques agrícoles, 
mines i pous d’aigua, alhora que significaria una agressió 
visual al paisatge propi de les Cinc Sènies i una divisió 
traumàtica de l’espai agrícola en dos sectors aïllats.

Des de la CUP manifestem, doncs, la nostra rotunda opo-
sició a aquest traçat ferroviari i anunciem que presenta-
rem les al·legacions pertinents en temps i forma, alhora 
que no descartem possibles mobilitzacions per aturar 
aquesta nova agressió a un territori de per si molt fràgil.

No al traçat del futur tren orbital  
pel mig de les Cinc Sènies

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP

 
www.cup.cat/mataro  ©

  
C

U
P



mésmataró

31

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

* 
Pr

eu
 tr

uc
ad

a:
 d

es
 d

’u
n 

fix
 0

,5
5 

eu
ro

s 
ca

da
 3

 m
in

ut
s 

o 
fra

cc
ió

, m
és

 IV
A.

  8
07

 1
17

 0
10

 s
i  

tru
qu

eu
 d

es
 d

’u
n 

m
òb

il 
o 

de
s 

de
 fo

ra
 d

e 
M

at
ar

ó:
 0

,3
1 

eu
ro

s 
ca

da
 m

in
ut

 o
 fr

ac
ci

ó,
 m

és
 IV

A.



*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: 0,31 euros cada minut o fracció, més IVA.

Busquem 
experta 
en gols 
També busquem experts a 
fer esport, passejar, en parcs, 
en carrers... experts en ciutat. 

Perquè si hi ha algú que sap 
el que necessita el seu barri 
és qui el viu cada dia. 

Requisits: viure a Mataró, tenir més 
de 16 anys (jubilats inclosos). 
Amb il·lusió i ganes d’aportar idees.

Disponibilitat: un vespre al mes.

Remuneració: participar activament 
en la millora del barri on viu.

Els interessats poden fer la sol·licitud a 
les ofi cines d’atenció ciutadana i centres 
cívics fi ns al dia 24 d’abril de 2009. 
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Ara pots formar part del 
Consell Territorial del teu barri 
on es debaten i es proposen idees 
per millorar la qualitat de vida 
de les persones que hi viviu. 

Per a més informació 
Podeu assistir a una de les sessions informatives:
Dimarts, 31 de març a les 20 h al Casal de barri Les Esmandies. 
Dimecres, 15 d’abril a les 20 h al Centre Cívic Molins. 

Al web municipal www.mataro.cat 
Al telèfon d’atenció ciutadana 010 (24h)

MM CT.indd   1 17/3/09   08:12:53


