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Hi ha coses que només passen al Nadal.
Hi ha Nadals que només passen a Mataró. 
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per gaudir d’aquest Nadal als comerços de Mataró.
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· La major part dels tributs municipals es congelen per al 2010 

· Can Fàbregas i de Caralt estarà desmuntada a principis de 
2010 · Mataró és guardonat com a segon ajuntament més 
transparent d’Espanya

· Els adjudicataris reben les claus dels pisos protegits de Pla 
d’en Boet i de l’àmbit de Can Gassol · El TecnoCampus Mataró-
Maresme preveu acollir estudis d’Infermeria · L’edifici modernista 
de l’Escorxador acollirà la segona biblioteca pública

· Mataró inaugura les escoles Maria Mercè Marçal i Montserrat 
Solà · Més de 2.000 corredors participen en la 12a Mitja Marató 
“Ciutat de Mataró” · Els robatoris a l’interior de vehicles dismi-
nueixen respecte principis d’any

· El TecnoCampus rep 10,5 milions d’euros del Ministeri de Ciència 
i Innovació · El Fòrum Innova 360º combina un programa per a 
professionals i per a tots els públics · El Dia Internacional contra 
la violència a les dones clou amb una acció unitària

Els missatgers dels Reis d’Orient 
arribaran a cavall al Parc Central 

Cròniques del Ple: octubre i novembre
Octubre: L’oposició culpa Baron de voler 
tapar el fracàs de la TDT pública
Novembre: Ple maratonià

El Fons Estatal d’Inversió Local 
modernitza una vintena de carrers

Entrevista Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional

Conviu Mataró Nova regulació específica 
sobre circulació i ús de bicicletes

Cultura La Vil·la romana de Torre Llauder 
es protegirà amb una carpa

Exposicions en marxa

Espai dels grups municipals
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Joan Antoni Baron i Espinar | Alcalde de Mataró

Esforç, coherència 
i perseverància

pogut per fer més suportables les molèsties que implicaven, 
des del soroll o la pols fins a les afectacions al trànsit. Vist 
ara amb perspectiva, ha valgut la pena.
 
Diuen que l’any 2010 serà molt similar a aquest econòmi-
cament parlant. Jo vull pensar que serà millor i que tots, 
amb la mateixa força, coherència i perserverància tornarem 
a arribar al desembre cansats de treballar, però satisfets per 
haver fet tot el que podíem per aconseguir el Mataró que an-
helem. Una ciutat cohesionada i sostenible, plena de perso-
nes capaces de suportar un llarg camí per fer realitat reptes 
ambiciosos com l’entrada en funcionament del TecnoCam-
pus o l’arribada d’El Corte Inglés. Ben aviat podrem cele-
brar l’aconseguiment d’aquests dos projectes estratègics.
 
Bones Festes i Millor 2010!

A
rriba el Nadal després d’aquest any de crisi econòmi-
ca en què hem hagut d’esforçar-nos per mantenir les 
apostes estratègiques de la ciutat sense desatendre les 

demandes socials dels més desfavorits. Arribem al desembre 
una mica cansats, però amb el convenciment d’haver fet tot 
allò que estava a les nostres mans per garantir la qualitat de 
vida que els mataronins i les mataronines vénen gaudint en 
l’última dècada gràcies a la força, la coherència i la perseve-
rància de tots plegats: polítics, institucions, entitats i veïns.
 
És així com hem aconseguit tirar endavant les obres de re-
forma urbana fetes gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local. 
Moltes d’aquestes actuacions, esperades durant temps, han 
pogut veure’s realitzades durant el 2009 perquè els polítics 
vam saber veure l’oportunitat de finançar-les, els tècnics van 
posar-se mans a l’obra, i els veïns s’han implicat el que han 
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1. El pressupost de 2010 es presentarà en Audiència Pública el  
 12 de gener a les 19.00 hores al Centre Cívic Pla d’en Boet.

2. El desmuntatge i el trasllat de les peces de la
 fàbrica es fa amb grues i tràilers especials.

3. L’ alcalde, Joan Antoni Baron, va recollir el diploma acreditatiu
 pel segon lloc al rànquing de municipis més transparents.

3

NOTÍCIES

La major part dels tributs municipals 
es congelen per al 2010

L’Ajuntament ha aprovat inicialment les ordenances fiscals 
2010, on es congelen la major part dels tributs. Dels impostos 
només pujarà l’IBI per a algunes propietats no destinades a 
ús residencial i de la majoria de les taxes, com la de la brossa 
domiciliària, no hi ha pujades substancials. Com a excep-
ció, les taxes de cementiris i per ocupacions del sòl públic 
pugen un 2%; la zona blava incrementa la tarifa per minut de 
0,0226 € a 0,0241 €; i s’aprova una nova taxa per al Mercat 
de la plaça de Cuba arran de les obres realitzades. El rebut de 
l’aigua puja un promig de 2,3% i es penalitzaran els consums 
més elevats. Està previst que les ordenances s’aprovin defini-
tivament el 24 de desembre, data en la que també es portarà 
al Ple l’avantprojecte de Programa d’Actuació Municipal i el 
pressupost municipal per al 2010. 

Can Fàbregas i de Caralt estarà 
desmuntada a principis de 2010

Les obres de desmuntatge, trasllat i emmagatzematge de 
l’edifici, els edicles i la xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt, 
que han de permetre l’arribada d’El Corte Inglés, s’han exe-
cutat en prop d’un 75%. Al novembre la fàbrica es va comen-
çar a tallar en porcions de 9 m de llargada i entre 2,80 i 3,20 
m d’alçada, que s’emmagatzemen a un solar municipal del 
veïnat de Valldeix. L’Ajuntament ha modificat alguns aspec-
tes urbanístics de l’illa on anirà El Corte Inglés. A les plan-
tes semisoterrani i soterrani 1 es permetran indistintament 
usos comercials, d’aparcament i de serveis, sense augmentar 
la superfície total de venda. L’operador construïrà un únic 
aparcament per a més de 800 vehicles i d’ús públic.

Mataró és guardonat com a segon 
ajuntament més transparent d’Espanya

L’organització no governamental Transparencia Internacio-
nal va lliurar el passat 23 de novembre a Madrid els Premis  
de Transparència Municipal 2009 als municipis que han 
obtingut les millors puntuacions a l’Índex de Transparència 
dels Ajuntaments. Aquest índex avalua la informació que 
proporcionen al ciutadà els 110 municipis més grans d’Es-
panya en relació a cinc àrees de competència municipal. 
Mataró obté una puntuació mitjana de 97,5 sobre 100 punts i 
ocupa la segona posició junt amb els ajuntaments d’Alcoben-
das, Avilés, Bilbao i Gijón. L’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès ocupa la primera posició.
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Calendari d’aprovació del PAM i pressupost 2010
AL·LEGACIONS

PLE 
MUNICIPAL

PAM
(Programa 
d’Actuació 
Municipal)

9 / 12 / 2009 / 19 h 24 / 12 / 2009 APrOVACIó INICIAL

GOVERN MUNICIPAL CONSELL DE CIUTAT

primeraversióPAM

PLE 
MUNICIPAL

PAM
(Programa 
d’Actuació 
Municipal)

12 / 1 / 2010 /19 h AuDIèNCIA PúBLICA 29 /1 / 2010 APrOVACIó DEFINITIVA

Programa 
d’Actuació 
Municipal

(PAM)
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1. Els 21 pisos amb protecció oficial de l’àmbit de Can
 Gassol es van adjudicar per sorteig públic.

2. L’àmbit de la salut és una de les àrees en les quals
 s’especialitzarà el parc TecnoCampus Mataró-Maresme.  

3. El projecte de la futura biblioteca serà respectuós amb l’edifici 
 protegit de l’Escorxador, que és Bé Cultural d’Interès Local.
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Els adjudicataris reben les claus dels pisos 
de Pla d’en Boet i de l’àmbit de Can Gassol

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Bal-
tasar, i l’alcalde, Joan Antoni Baron, van lliurar a l’octu-
bre les claus de 61 dels 94 pisos amb protecció oficial fets 
per l’Institut Català del Sòl al Pla d’en Boet, als carrers de 
Sant Cugat i de Javier Castaños. Els pisos són de lloguer 
per a joves menors de 35 anys, i el cost mensual oscil·la de 
315 i 335 € al mes segons les dimensions del pis. El 23 de 
desembre Prohabitatge lliurarà també les claus dels 21 pisos 
amb protecció oficial situats al número 7 de la plaça de la 
Pepa Maca. En aquest cas es tracta d’habitatges de venda, 
de 2 i 3 dormitoris amb plaça d’aparcament i traster, promo-
guts per l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA (PUMSA). Els preus han oscil·lat entre 147.000 
i 171.000 €.

El TecnoCampus Mataró-Maresme 
preveu acollir estudis d’Infermeria

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i el Consorci 
Sanitari del Maresme van signar el 13 d’octubre un conveni 
per impulsar de manera conjunta els estudis d’Infermeria 
en el marc de la futura Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar. Es preveu que la nova facultat entri en funciona-
ment el curs que ve a la futura seu del parc, situada a la zona 
del Rengle de Mataró, i que estigui adscrita a la Universitat 
Pompeu Fabra. A més, es preveu posar en marxa dos màs-
ters, un en Emprenedoria i Innovació i l’altre en Gestió de 
Destinacions Turístiques. Els nous títols s’afegiran a l’oferta 
actual de les dues escoles universitàries que formen part del 
TecnoCampus Mataró-Maresme.

L’edifici modernista de l’Escorxador 
acollirà la segona biblioteca pública

L’Ajuntament començarà al 2010 les obres de la biblioteca 
Antoni Comas, que ocuparà les tres naus principals de l’edi-
fici de l’antic Escorxador, projectat al 1909 per l’enginyer 
mataroní Melcior de Palau. La futura biblioteca es conver-
tirà en la segona pública de Mataró, després de la biblioteca 
Pompeu Fabra, i donarà servei a prop de 17.000 persones. 
L’equipament tindrà una superfície útil de 2.081 m2 i costarà 
4,4 milions d’euros. Per executar les obres, que duraran 21 
mesos, l’Ajuntament comptarà amb ajudes de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el programa de la Llei de barris a 
Rocafonda, i de la Diputació de Barcelona.
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1. Les escoles van ser inaugurades per l’alcalde, Joan Antoni    
 Baron, i el conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall.

2. Imatge de la cursa de l’any anterior. Els resultats
 d’enguany es poden consultar a www.mitjamataro.cat.

3. La instal·lació d’elements reductors de velocitat a la  
 xarxa viària ha afavorit la reducció de la sinistralitat.
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Mataró inaugura les escoles Maria 
Mercè Marçal i Montserrat Solà

Les dues escoles ja han iniciat el curs 2009-2010 en els nous 
edificis i són centres de dues línies amb capacitat per a 450 
alumnes cadascuna. L’Escola Maria Mercè Marçal (Riera de 
Figuera Major, 48) té matriculats 203 alumnes. A l’Escola 
Montserrat Solà (plaça dels Alocs, 1) hi assisteixen aquest 
curs 130 alumnes. Els dos centres tenen 6 aules per a educa-
ció infantil i 12 per a secundària, a més d’altres espais com 
aules exteriors, aules de música i audiovisuals, d’informà-
tica i plàstica, una biblioteca, gimnàs, vestidors, escenari, 
magatzem i un pati. La inauguració va tenir lloc el passat 
21 de novembre. L’Ajuntament ha invertit 10.778.045,48 € 
en els dos edificis i la urbanització dels entorns, dels quals 
9.120.000 € seran finançats per la Generalitat de Catalunya.

Més de 2.000 corredors participen en  
la 12a Mitja Marató “Ciutat de Mataró”

A les 10 h del diumenge 6 de desembre es va donar el tret 
de sortida a la 12a Mitja Marató “Ciutat de Mataró” a la 
plaça d’Espanya i a les 10.10 h es va iniciar la 16a Marató 
Escolar amb la participació d’alumnes, entre 8 i 16 anys, 
dels centres escolars de Mataró. La Mitja Marató forma part 
del calendari de la Federació Catalana d’Atletisme i de la 
Real Federació Espanyola d’Atletisme, i és puntuable per a 
la IV Challenge de Mitges Maratons - Gran Premi Diputa-
ció de Barcelona i per la lliga d’intern@utes 2009. La cursa 
està organitzada per l’Institut d’Esports (IE), Centre Atlè-
tic Laietània, Colla Maimakansu, Grup Atletisme Lluïsos 
Mataró i Grup Maratonià.

Els robatoris a l’interior de vehicles 
disminueixen respecte principis d’any 

S’ha passat de 224 robatoris el gener a 164 el mes d’octubre. 
També ha mostrat una tendència a la baixa el robatori amb 
violència i/o intimidació, passant de 53 casos el gener a 32 a 
l’octubre. Pel que fa a les denúncies per mes, durant els pri-
mers 10 mesos la mitjana s’ha estabilitzat en 805 faltes/delic-
tes. Quant a la violència domèstica, hi ha una estabilització de 
la denúncia, amb una mitjana de 18 casos/mes. En seguretat 
viària, durant el 2009 els accidents han disminuït un 11 %, 
els ferits ho han fet en un 7,9 % i no hi ha cap víctima mortal. 
Fins ara, Policia Local i Mossos d’Esquadra han realitzat 137 
operatius conjunts. Les dades es van donar a conèixer a la 
Junta Local de Seguretat del mes de novembre. 
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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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El TecnoCampus rep 10,5 milions d’euros 
del Ministeri de Ciència i Innovació

L’ajut atorgat és a través dels Fons FEDER per als anys 
2009 i 2010 i es concreta en 7 milions d’euros en forma de 
crèdit a interès 0 i una ajuda a fons perdut de prop de 3,5 mi-
lions d’euros. L’aportació econòmica va adreçada a l’Entitat 
Pública Empresarial TecnoCampus que és l’encarregada de 
la gestió de l’obra pública del parc tecnològic. Des de 2005, 
l’entitat ha rebut més de 19 milions d’euros del Ministeri entre 
subvencions i crèdits tous. Quant a les empreses, fins ara 10 
han signat una declaració d’intencions que expressa la volun-
tat d’instal·lar-s’hi el 2010. Està previst que el concurs públic 
per adjudicar els espais del TCM2 (per a les petites i mitjanes 
empreses) i del TCM3 (per a mitjanes i grans empreses) es 
faci el mes de desembre.

El Fòrum Innova 360º combina un programa  
per a professionals i per a tots els públics

La segona edició del Fòrum Innova 360º va adreçar les xer-
rades i les activitats dels dos primers dies al públic professi-
onal (19 i 20 de novembre). Aquestes es van centrar en tres 
sectors: TIME (TIC i Media), la nanotecnologia i la salut i 
dependències. El cap de setmana, 21 i 22 de novembre, el 
Fòrum va organitzar activitats pensades per a tots els públics. 
Es van fer tallers per apropar a la ciutadania els nous instru-
ments digitals (Skype, Podcasting...) o la jornada “Seguretat 
de menors a Internet”, a més també es van organitzar activi-
tats infantils amb un component innovador i una demostra-
ció d’innovació en l’àmbit de la perruqueria. El Fòrum està 
organitzat per Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme.

El Dia Internacional contra la violència  
a les dones clou amb una acció unitària

Al llarg del mes de novembre, es va commemorar la diada 
amb un programa on hi havia conferències com la realitzada 
per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
Montserrat Tura; xerrades-col·loqui; exposicions; taller per a 
joves; contacontes per a persones adultes i cinema. El dia 25 
es va procedir a la lectura del Manifest Institucional consen-
suat per les institucions públiques de Catalunya. El programa 
va cloure amb una acció unitària al carrer amb ofrenes flo-
rals i música amb la participació de les entitats del Consell 
d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona, organitzadores amb 
l’Ajuntament del programa d’actes.

1. Està previst que el parc tecnològic TecnoCampus Mataró-  
 Maresme entri en funcionament el tercer trimestre de 2010.

2. 1.178 professionals o ciutadans van participar
 de forma activa al Fòrum Innova 360º.

3. El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència a les
 dones, va tenir lloc la Lectura del Manifest Institucional.
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L’Oficina de Turisme registra quasi 
15 mil visitants durant l’estiu

La temporada d’estiu (de l’1 de maig al 14 de 
setembre) 14.480 persones van visitar l’Ofi-
cina de Turisme i el punt d’informació del 
front marítim. Aquesta xifra representa un 
increment del 6,29 % respecte al mateix perí-
ode de l’any passat. Pel que fa a la procedèn-
cia dels usuaris, el 64,16 % eren de Mataró, 
el 4,52 % d’altres municipis de la comarca, el 
9,92 % procedien de la resta de Catalunya, el 
2,91 % de l’Estat espanyol i el 18,48 % eren 
estrangers, bàsicament de França, Regne Unit 
i Itàlia. Com la temporada anterior, en el punt 
d’informació es va instal·lar un punt de lec-
tura amb diferent material que va ser utilitzat 
per 1.200 persones. Quant a les rutes guia-
des, 1.069 usuaris hi van participar, xifra que 
representa un 11,5 % més que l’any passat. En 
aquest període d’estiu, la Creu Roja va dur a 
terme 476 assistències a banyistes, 15 evacua-
cions a centres hospitalaris i 21 rescats.

L’Ajuntament contracta 72 persones 
aturades per a projectes de 2009 i 2010

Els contractes són de 3 a 6 mesos amb una 
jornada laboral de 5 hores diàries. Les 72 
persones beneficiàries pertanyen a algun dels 
col·lectius següents: majors de 45 anys, deso-
cupats de llarga durada, menors de 25 anys 
amb dificultats d’inserció laboral, dones que 
han patit situacions de violència de gènere o 
persones en situació de risc d’exclusió social, 
entre d’altres. Les persones contractades han 
executat o executaran 12 projectes d’interès 
general o social durant el 2009 i el 2010 en 

diferents serveis i organismes autònoms de 
l’Ajuntament. Alguns d’aquests projectes 
s’han concentrat durant la temporada d’estiu, 
període en el qual hi han treballat 19 perso-
nes. L’Ajuntament ha gestionat la contractació 
mitjançant una subvenció del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) i el Fons Social Euro-
peu.

El projecte Pronoramic de fotografia 
panoràmica guanya els Premis Cre@tic

Narcís Rovira, amb un projecte de fotografia 
panoràmica esfèrica, va ser el primer classi-
ficat de la 9a edició dels Premis Cre@tic; el 
segon guardonat va ser Carta digital de Sandra 
Cantero i Inma Santos, un menú virtual per a 
la gestió integral del sector de la restauració; i 
el tercer classificat va ser HOKO Sport de Joa-
quin León, projecte per a la creació i venda 
en línia de roba tècnica esportiva. També es 
va atorgar un accèssit al Millor projecte llavor 
TecnoCampusMataró-Maresme adreçat als 
alumnes de les dues escoles universitàries de 
Mataró. Va guanyar el projecte Pronoramic. 
Els premis es van atorgar durant la 4a edició 
de la Nit amb Visió, que va tenir lloc el 18 de 
novembre. A l’acte també es va reconèixer a 
10 empreses que han destacat per les seves 
pràctiques de responsabilitat social.

Acord de l’Ajuntament i Caixa Laietana 
per rehabilitar els tramvies 3 i 4

Els dos vehicles són propietat municipal i for-
maven part de l’antiga companyia que feia el 
recorregut Mataró-Argentona. Segons l’acord 
de col·laboració, Caixa Laietana repararà i 

s’encarregarà del manteniment dels dos tram-
vies: el número 3 està ubicat a la plaça de 
Granollers i el número 4 es troba ara en un 
magatzem. El cost de la reparació del número 
3 s’estima en 40.000 € i la rehabilitació del 
número 4 està pressupostada en 139.546 €. 
L’Ajuntament es compromet a refer el reg 
automàtic de la rotonda de la plaça de Grano-
llers perquè no afecti a l’estructura del tram-
via número 3. Està previst que el número 4 
es pugui instal·lar a la intersecció de l’antiga 
carretera de Mataró a Argentona amb el com-
plex esportiu El Sorrall. Els emplaçaments 
dels dos tramvies són indicatius de l’antic 
recorregut de la línia.

El consistori disposa d’un pla 
d’actuació per fer front a la grip A

El pla té com objectius garantir el seguiment, 
per part del personal, de les mesures de pre-
venció indicades per les autoritats sanità-
ries, i alhora donar resposta a les possibles 
situacions de baixa temporal produïdes per 
la malaltia. El pla es va posar en marxa el 
passat juliol i s’adreça a tots els treballadors 
de l’Ajuntament, dels organismes autònoms 
i de les empreses municipals. L’Ajuntament 
també recull les dades de les baixes als cen-
tres escolars. Per a qualsevol consulta sobre 
la grip A, els ciutadans es poden adreçar a 
la web de l’Ajuntament: www.mataro.cat a 
l’apartat de Salut on hi ha un vincle amb la 
pàgina de la Generalitat que informa sobre 
aspectes com la vacuna, les mesures a pren-
dre i les novetats sobre la malaltia. També es 
pot demanar informació al telèfon de Sanitat 
Respon: 902 111 444.
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La cavalcada de reis aplega 15 carrosses oficials, com la de l’Iceberg, a més de les carrosses de les entitats de la ciutat. 

Els missatgers dels Reis d’Orient 
arribaran a cavall al Parc Central
Mataró ja ho té tot a punt per celebrar el Nadal, i aquest any amb novetats 
importants. Els missatgers reials arribaran a la ciutat amb un transport més 
sostenible i l’entrada del nou any se celebrarà a la plaça de Santa Maria. 

El Nadal ja ha arribat als carrers de la ciutat. La Fira 
de Pessebres i Ornaments de Nadal, que des del 28 
de novembre ocupa el seu lloc habitual a la plaça de 

Santa Anna, va donar el tret de sortida a un programa car-
regat de propostes per a aquestes festes. Fires, concerts de 
Nadal i, en general, activitats per a petits i grans són cites 
obligades per a les properes setmanes a l’agenda social i cul-
tural mataronina.

Novetats des de l’Orient

La novetat principal d’aquest Nadal arribarà de l’Orient, 
però no de la mà dels Reis sinó dels seus enviats especi-
als, els missatgers reials, que han canviat l’helicòpter pels 
cavalls, un mitjà de transport més tradicional i sostenible. 

La comitiva, formada pels 3 missatgers, els respectius patges 
i els carters reials, arribarà al Parc Central el diumenge 3 de 
gener a les 12 h i s’instal·larà en una haima, una típica tenda 
d’estil oriental. Allà, el mateix diumenge 3 i també dilluns 4, 
de 12 a 14 h i de 17 a 19 h, faran la recollida de cartes que els 
nens i nenes de Mataró adrecen als Reis. El diumenge, per 
fer més amena l’espera de pares i nens a l’hora de lliurar la 
carta, es faran diferents activitats d’animació. 

I després de la visita de missatgers, Ses Majestats els 
Reis d’Orient es deixaran veure pels carrers de Mataró, 
com sempre, el dimarts 5 de gener a partir de les 17.30 h.  
El recorregut de la cavalcada de Reis serà l’habitual 
(veure plànol adjunt), amb sortida a la plaça de Puerto 
Rico i arribada a l’Ajuntament. 
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Santa Maria serà l’escenari també d’algunes de les propostes 
musicals per a aquestes festes, com el Concert de Nadal a 
càrrec de La Locomotora Negra i la Polifònica de Puig-reig 
que organitza Caixa Laietana el dissabte 19 de desembre a 
les 21.30 h. La Capella dels Dolors acollirà el 25 de desem-
bre a les 21 h el concert especial del Dia de Nadal a càrrec 
del Cor Madrigalista. 

L’espectacle de Nadal per excel·lència, Els Pastorets de 
Mataró, torna a la Sala Cabañes a partir del 26 de desembre 
i fins al 31 de gener, amb sessions a les 17 i les 19 h segons 
els dies de representació. Un altre clàssic que no pot faltar és 
l’exposició de diorames i pessebre monumental a l’edifici de 
la Presó. A càrrec de l’Associació de Pessebristes de Mataró, 
es pot visitar del 8 de desembre al 17 de gener. 

Fires i compres

Per comprar tot tipus d’elements per a la decoració, així com 
neules i torrons, la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal 
estarà oberta a la plaça de Santa Anna fins al 23 de desembre, 
de dilluns a dijous de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, i els diven-
dres, dissabtes, diumenges i festius fins a les 22 h. Del 19 de 
desembre al 6 de gener el Parc Central acollirà la Fira d’Ar-
tesania i Regal de Nadal. Els expositors atendran al públic els 
caps de setmana i festius de 10 a 22 h. De dilluns a divendres 
obriran de 17 a 22 h i opcionalment també al matí.

A la Fira de Pessebres es pot trobar el típic tió.
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Campanades des de Santa Maria

El programa de Nadal reserva aquest any alguna altra sorpresa: 
està previst que els mataronins puguin donar la benvinguda al 
2010 des de la plaça de Santa Maria. Aquells que s’hi acostin 
abans de la mitjanit de Cap d’Any podran menjar-se el raïm 
amb les campanades que tocaran des de la Basílica de Santa 
Maria i gaudir d’una petita acció escènica. 
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Les associacions de comerciants de la ciutat també han pre-
vist activitats per premiar la fidelitat dels seus clients. Vals 
per utilitzar atraccions infantils, viatges en carrilet, espec-
tacles d’animació infantil, un tió monumental a La Rambla, 
una ludoteca i sortejos de productes són algunes de les pro-
postes dels establiments de les diferents zones comercials 
de la ciutat.

Per millorar la mobilitat de vehicles i vianants, els diu-
menges 13 i 20 de desembre i 3 de gener, festius autorit-
zats per l’obertura de comerços, s’aplicaran al Centre les 
restriccions de circulació que es fan habitualment els dis-
sabtes. És a dir, el carrer de Sant Josep i la muralla de Sant 
Llorenç estaran tallats al trànsit i només hi podran accedir 
els residents de la zona, usuaris de l’aparcament de La 
Riera, Mataró Bus i taxis. Durant el Nadal i setmanes prè-
vies, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra incremen-

taran la vigilància preventiva de les zones comercials i els 
llocs de més afluència de vianants.

Visites turístiques i esport a la ciutat  

Una altra proposta per ocupar el temps lliure durant aques-
tes dates és fer alguna de les rutes o visites guiades o audi-
oguiades programades a la ciutat. Per exemple, el 13 de 
desembre a les 11 h es farà la ruta guiada per la història de 
Mataró, i el 27 de desembre a la mateixa hora la ruta guiada 
del Modernisme a la ciutat. Per a les dues el lloc de trobada 
és l’Ajuntament (La Riera, 48).

I aquells que tinguin remordiments pels abundants àpats 
de Nadal, o els esportistes nats, es poden apuntar l’1 de 
gener a la primera banyada de l’any. La cita és a la platja 
del Varador a les 12 h.

plaça de 
Puerto Rico

camí Ral

ro
nd

a 
d’

A
lfo
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II

camí    de la Gegantaronda de Leopoldo O’Donnell

ronda d’Alfons X el Savi

plaça de 
Santa Anna

plaça de Manuel
Serra i Xifra

PL. DE CANYAMARS

C. DE GALÍCIA ZONA VERDA 
C. DE LLORET DE MAR

C. DE FINLÀNDIA

PL. D’ISLA CRISTINA

PARC DE CERDANYOLA

PL. DE CATALUNYA

PL. DE JOAQUIM 
GALÍ I VERGÉS

PL. DE FRANCISCO
TOMÁS  I VALIENTE

PL. DE LES TERESES

plaça de 
l’Ajuntament

PL. DEL GAS

PARC CENTRAL

PL. DE JOAN 

PL. DE 
SANT JOAN 

FIVELLER

PL. DE SANTA MARIADEIXALLERIA

DEIXALLERIA

PL. DE LA RODA 
DE ANDALUCÍA

PL. D’ITÀLIA

PL. D’ANTONIO 
MACHADO

PARC DEL CAMÍ
DE LA SERRA 

PL. DE LLUÍS 
MILLET

PL. DE VISTA
ALEGRE

PL. DE M. AURÈLIA
CAMPMANY

PARC DE 
CRETÉIL

PL. DE ROCAFONDA

PL. DE TIRANT LO BLANC

RONDA D’ALFONS X 
EL SAVI AMB C. DE 
ROCAFONDA

PG. DE 
CARLES 
PADRÓS

CAMÍ DE LA GEGANTA
AMB C. DEL CARME

AV. JAUME RECODER
AMB C. DE FEDERICO 
CARLO GRAVINA

CARRETERA 
DE CIRERA
AMB C. TRANSVERSAL

RONDA 
DE RAFAEL 
ESTRANY

PL. D’ANDALUSIA

CAN BOADA
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El Parc Central concentra aquest any la recollida de cartes per als reis.

recorregut de la 
cavalcada dels 
reis d’Orient

recollida 
de cartes

Punt de recollida 
selectiva
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CRÒNIQUES DEL PLE

octubre

L’oposició culpa Baron de voler 
tapar el fracàs de la TDT pública

L’esbroncada que en el Ple d’octubre van fer a l’alcalde 
de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), els grups de 
l’oposició per haver obert un procés de fusió entre la 

televisió pública Maresmedigital TV i la privada, Televisió 
de Mataró, va ser monumental. Els retrets van centrar-se en 
el fracàs d’un “deliri” personal de Baron per haver tirat enda-
vant un mitjà nou que l’única cosa per a la qual ha servit és 
per “llençar els diners” i “fer una competència deslleial” a la 
televisió local. 

El plat fort del Ple va arribar al final i per urgència. “La crea-
ció del canal havia de ser un projecte tecnològic de primer 
ordre, de vertebració de la comarca i generador d’ocupació, 
però s’ha convertit en un fracàs”, va dir el cap de CiU, Joan 
Mora, que també va retreure que l’única cosa per a la qual 
ha servit el projecte comunicatiu és per “llençar els diners»”. 
Tant CiU com el PPC van coincidir a dir que el procés de 
fusió de les dues cadenes es fa sense haver fet abans una 
auditoria dels comptes de Televisió de Mataró i sense cap 
informe de viabilitat que autoritzi l’operació. A més, els dos 
grups van recordar que la televisió local, de titularitat pri-
vada, havia rebut en els últims anys subvencions i ajudes per 
part de l’Ajuntament per valor d’1,6 milions d’euros.

El popular Paulí Mojedano va criticar la “competència des-
lleial” i la condemna a la ruïna que per a Televisió de Mataró 
va significar el naixement fa dos anys de Maresmedigital 
TV. La CUP, a més d’insistir en el fet que va ser innecessari 
crear una mitjà nou que es coneix, segons Xavier Safont-Tria, 
com a “Tele-Baron”, va lamentar que no s’hagi pensat abans 
a aprofitar un canal que ja existia des de feia anys i que feia 
una tasca de servei públic. 

L’alcalde va explicar que el projecte de fusionar els dos 
mitjans neix amb l’objectiu de “sumar el millor de cadas-
cun” per “salvaguardar una televisió pública al servei de la 
comarca”. Joan Antoni Baron va assegurar que si no es va 
engegar abans el procés va ser perquè els dos canals volien 
tirar endavant un projecte digital propi. Va admetre també 
que l’Ajuntament va ajudar econòmicament la televisió local 
privada i que ho va fer perquè pogués optar en millors condi-
cions al concurs per obtenir una de les llicències de TDT.

Lluís Martínez, redactor d’El Punt

Acords de la sessió d’octubre
Segueix l’actualitat dels Plens a  
blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle 

• L’Ajuntament no vol que la línia orbital, que unirà per tren 
les ciutats de la segona corona metropolitana des de Vila-
nova a Mataró, faci desaparèixer la línia actual de la costa, 
ni tampoc l’estació, i es treballarà perquè es puguin fer sub-
terrànies. Així es va recollir en una proposta que tots els 
grups, excepte la CUP, van votar favorablement.

• El Ple va aprovar per unanimitat la denominació dels 
equipaments esportius dels voltants de l’avinguda del Cor-
regiment i del carrer de Terrassa sota el nom global de 
Zona Esportiva Municipal de Cirera. A més, el Poliespor-
tiu Municipal de Cirera passa a dir-se Poliesportiu Muni-
cipal Jaume Parera.

• L’Ajuntament instarà la Generalitat a presentar el projecte 
de Llei de Reforma de l’Impost de Successions i Donaci-
ons perquè aquest tribut sigui més equitatiu. La resolució, 
presentada pel PSC, ICV-EUiA i ERC, va tenir el suport 
de la CUP i l’abstenció de CiU i PPC, que havien presentat 
una proposta inicial que no es va acceptar.
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Els estudis de Maresmedigital TV.
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novembre

Ple maratonià

El Ple de novembre va ser extremadament llarg. 
Les set hores i mitja de debat van deixar titulars 
com l’aprovació de les ordenances reguladores 

d’impostos i taxes per al 2010, que només va rebre el suport 
dels grups del Govern. CiU, el PPC i la CUP no van secun-
dar la congelació de la majoria de tributs perquè consideren 
que no s’ajuda prou els ciutadans que ho estan passant pitjor. 
En aquest punt van prendre la paraula els comerciants de la 
plaça de Cuba per criticar la precipitació amb què se’ls ha 
informat de l’increment de les taxes que hauran de pagar 
quan el mercat reformat es posi en funcionament, a l’abril. 
Els paradistes pagaran un 40% dels serveis de manteni-
ment i concessió de la parada, i el 60% restant el pagarà 
l’Ajuntament. La presidenta de l’Institut Municipal de Pro-
moció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, va 
entonar el mea culpa i va demanar disculpes.

Un dels moments més agres, però, va venir amb la inter-
venció dels veïns del Palau. Van reclamar més presència 
policial i més contundència perquè, a parer seu, el barri 
s’està convertint en un gueto i el tràfic de drogues i el van-
dalisme són una constant. La intervenció veïnal va propi-
ciar l’enfrontament de l’alcalde i del popular Mojedano pel 
model de seguretat. El Govern va reconèixer problemes al 
Palau i va assegurar que està treballant per solucionar-los i 
va demanar paciència.

Com ja és habitual, el trasllat de Can Fàbregas va tornar 
a centrar part del Ple. La CUP va reclamar l’anul·lació de 
l’acord de la venda del solar de la fàbrica de l’Ajuntament a 
l’empresa municipal d’Urbanisme PUMSA perquè, a parer 
dels independentistes, aquest procés es va fer sense concurs 
públic i ignorant dos informes desfavorables de la Genera-
litat. El Govern va defensar la legalitat de l’operació i va 
assegurar que aquests informes no eren vinculants.

D’altra banda, es va aprovar també un canvi a la presi-
dència de l’Empresa Pública Empresarial Mataró Audio-
visual. El regidor de Presidència i Participació, Carlos 
Fernández, assumeix el càrrec en substitució de l’alcalde, 
Joan Antoni Baron. La vicepresidència, fins ara en 
mans de Fernández, recau en la segona tinent d’alcalde, 
l’ecosocialista Quiteria Guirao.

Elisabeth Solsona, cap d’informatius de Mataró Ràdio

Acords de la sessió de novembre
Segueix l’actualitat dels Plens a  
blogs.mataro.cat/blogs/croniquesPle 

• El Ple municipal manifesta el seu rebuig contra la violèn-
cia envers les dones i renova el seu compromís de lluita per 
eradicar-la. En aquest sentit es va aprovar per unanimitat 
una declaració institucional amb motiu del Dia Internacio-
nal contra la violència masclista, que té lloc el 25 de novem-
bre. La proposta va ser presentada pel PSC, ICV-EUiA i 
ERC i s’hi van sumar CiU, el PPC i la CUP.

• L’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la lluita 
contra el canvi climàtic i manifesta el seu suport a la reunió 
de les Nacions Unides celebrada a Barcelona per preparar la 
Conferència de les Parts de Copenhaguen. La declaració va 
ser presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, 
ERC i CiU, i va comptar amb els vots favorables de tots els 
grups municipals a excepció de la CUP.

• Aprovada una moció per mostrar el rebuig a la pujada 
d’impostos i de l’IVA prevista pel Govern espanyol als 
pressupostos generals de l’Estat de 2010. La moció va ser 
presentada inicialment pels grups municipals del PPC i 
ICV-EUiA, i s’hi van afegir CiU i ERC. Va quedar aprovada 
amb els vots a favor de CiU, el PPC, CUP, ICV-EUiA i ERC 
i amb els vots en contra del PSC.
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El mercat de la plaça de Cuba s’ha renovat recentment.
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dissabte
5 h  Calidoscopi (COM)

6 h  Amunt i avall (COM)

8 h  Paisatges  
 humans (COM)

9 h Al sò de la tenora

10.05 h 5 i la torna

13 h La xefl a

14 h Informatiu  
 Cap de setmana

14.30 h Com esports

15 h Minuts poètics. R

15.05 h El racó. R

16 h Variacions. R

17 h Carnet esportiu FM

20 h El radiocassette

21 h Zero absolut

22 h Les músiques d’en Pol

23 h Alerta otaku

0 h Banc de proves

1 h  Quedem a la ràdio (COM)

3 h  Bad music (COM)

diumenge

dilluns 

5 h COM llevar-se

7 h El dia a la COM

8 h Informatiu matí

8.30 h El despertador

10.05 h Viu la vida
 dia a dia

13.05 h Galàxia llibre

14 h Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

15.05 h Minuts poètics

15.10 h Perfi ls

15.30 h Amb una mirada nova

16.05 h Amb veu de dona

17.05 h Pàgines de ràdio

17.30 h L’hora del conte

18.05 h Educació  
 dia a dia

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura

20 h La crònica

21.05 h Mirant amunt

22.05 h Rumbo a Río

23.05 h Una altra història

0 h Informatiu vespre. R

1 h Buda club (COM)

dimarts 

5 h COM llevar-se

7 h El dia a la COM

8 h Informatiu matí

8.30 h El despertador

10.05 h Viu la vida dia a dia

13.05 h I... com
 estàs de salut?

14 h Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

15.05 h Minuts poètics

15.10 h Adona-te’n

15.30 h El calaix  
 d’Arquímedes

16.05 h La tertúlia

17.05 h Tertúlia digital ràdio

18.05 h Cruïlla d’Europa

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura

20 h Tir lliure

21.05 h Chelsea hotel

22.05 h Variacions

23.05 h Retalls de nit

0 h Informatiu vespre. R

1 h Buda club (COM)

dimecres 

5 h COM llevar-se

7 h El dia a la COM

8 h Informatiu matí

8.30 h El despertador

10.05 h Viu la vida dia a dia

13.05 h Altaveu

14 h Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

15.05 h Minuts poètics

15.10 h Finestra al mar 
 /Gran country

16.05 h Seguirem somiant

17.05 h Notícia de llibres,  
 música i DVD

18.05 h Gent d’avui

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura 

20 h La veu dels barris

21.05 Joves TV

22.05 h Jazz club

23.05 h Les nits d’en  
 Robafaves

0 h Informatiu vespre. R

1 h Buda club (COM)

dijous 

5 h COM llevar-se

7 h El dia a la COM

8 h Informatiu matí

8.30 h El despertador

10.05 h Viu la vida 
 dia a dia

13.05 h El portal  
 de la muralla

14 h Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

15.05 h Minuts poètics

15.10 h Rodamón

16.05 h Peluts

17.05 h L’hora de  
 la gent gran

18.05 h Recordant el passat

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura

20 h Són al cine

21.05 h El racó

22.05 h 33 RPM

23.05 h Borratxos 
 de música

0 h Informatiu vespre. R

1 h Buda club (COM)

divendres 

5 h COM llevar-se

7 h El dia a la COM

8 h Informatiu matí

8.30 h El despertador

10.05 h Viu la vida dia a dia

13.05 h Ones de mar

14 h Informatiu migdia

14.30 h Informatiu COM

15.05 h Minuts poètics

15.10 h Les escoles a la ràdio  
 / Paraulofòbia* 

16.05 h La guardiola

17.05 h Culturetes

18.05 h Fal·lera gegantera / 
 Limitacció /
 Per tot el món

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura

20 h La prèvia

21.05 h Makina sound

22.05 h BPM

23.05 h Escena rock

0 h Informatiu vespre. R

1 h Buda club (COM)

Butlletins informatius 

horaris, de 9 a 23 h

R:  Repetició / *: Emissió 

durant les vacances escolars

5 h  Música punt cat (COM)

6 h  Amunt i avall (COM)

8 h  L’efecte Papallona (COM)

9 h  L’hora del conte. R

9.30 h  Altaveu. R

10.05 h  Magical mistery tour

11.05 h  El crit del col·lectiu

12.05 h  Qui s’han cregut que som?

13 h  Radioactius

14 h  Informatiu cap de setmana

14.30 h  Com Esports

15 h  Minuts poètics. R

15.05 h  Amunt el teló

17 h  Music sound de luxe

18 h  Carnet esportiu FM 
 / El Radiocassette

21 h  Ilurion

22 h  La Sal Session

23 h  Etiqueta negra

0 h  In session

1 h  L’altra cara de la lluna (COM)
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El 2009 ha estat especialment complicat per als 
veïns, vianants i conductors afectats pel gran 
número de treballs realitzats als carrers de Mataró 

arran de l’execució de les obres finançades a través del 
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). Rases obertes, vore-
res aixecades i desviacions del trànsit han generat mal-
decaps que ara, a final d’any, veuen la seva recompensa.  
La vintena de projectes de reforma urbana que l’Ajunta-
ment ha tirat endavant estan ja acabats o a punt de fina-
litzar. Això significa que enguany s’han invertit més de 
7 milions d’euros a tota la ciutat en la millora de l’espai 
públic gràcies a les aportacions del FEIL. Complementà-
riament, també s’han fet millores destinades a suprimir 

barreres arquitectòniques a 87 cruïlles de la ciutat i a 29 
parades d’autobusos i s’han instal·lat 30 noves plataformes 
per accedir a aquest transport públic.

Vies importants

Les obres més destacades són les que han afectat a vies impor-
tants del centre de la ciutat, com el tram del Camí Ral com-
près entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló, o la 
Muralla de Sant Llorenç. Però també han estat implicades vies 
importants dels barris, com l’avinguda de Ramon Berenguer 
III, entre el carrer de València i de la Gatassa, a Cerdanyola. 
Aquests carrers força transitats han vist renovada la pavimenta-

El Fons Estatal d’Inversió Local 
modernitza una vintena de carrers
L’Ajuntament ha canviat paviments, arbrat i il·luminació de diverses vies,  
ha arranjat zones verdes, els accessos a les noves escoles i ha suprimit barreres 
arquitectòniques amb els 7 milions destinats a reforma urbana del Plan E.
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El passat 24 d’octubre es va inaugurar el carrer de Jaume Balmes.
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ció, adaptades les voreres, millorada la il·luminació, reformat el 
sistema de recollida de residus o s’hi ha col·locat nou mobiliari 
i arbrat nou. En definitiva, s’han modernitzat de dalt a baix.

Els carrers abans mencionats tenen una gran freqüència de 
pas de vehicles i vianants, inclús de transport públic, però 
hi ha un bon grapat de carrers on la reforma urbana ha de 
servir per millorar específicament la qualitat de vida a la 
zona més propera. És el cas del carrer de Francesc Milans, 
de Jaume Ibran i de Jaume Balmes, o el carrer de Josep 
Castellà. Tots ells han estat projectes amb el denominador 
comú d’haver modernitzat el carrer no només externament 
amb nous paviments, fanals, arbres o mobiliari, sinó que a 
més han vist renovat completament el servei de clavegue-
ram o el d’abastament d’aigua per part d’Aigües de Mataró. 

A més, a excepció del carrer de Francesc Milans, la resta 
de carrers s’han convertit en zones prioritàries per als via-
nants, fent la geografia local més agradable per als que es 
desplacen a peu.

Zones verdes, lúdiques i accessos a escoles

Entre els projectes de reforma urbana també s’han inclòs 
alguns destinats a potenciar o millorar les zones verdes, com 
ara la contenció dels talussos del Mas Sant Jordi, la millora de 
la jardineria del carrer de Javier Castaños, o la millora del pas-
seig de Pau Claris, entre els carrers d’Alarona i de Ciutat Freta. 
I també s’han fet actuacions destinades a millorar els espais 
lúdics i socials situats al carrer, com la renovació de la zona 
per a ús social del Parc de Cerdanyola o la rehabilitació de 
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l’àrea de jocs del carrer d’Alemanya. També s’han condicio-
nat especialment els accessos a les noves escoles Maria Mercè 
Marçal, a la riera de Figuera Major, i Montserrat Solà, a Cal 
Collut, on s’ha creat un nou espai verd: la plaça dels Alocs.

Asfalt sonoreductor

Finalment, hi ha hagut també un paquet d’11 carrers on 
les obres han servit per millorar les calçades i voreres amb 
paviment reductor de soroll: la ronda de Miguel de Cervan-
tes, el passatge de la Marató, l’aparcament del cementiri de 
les Valls, el carrer de Manuel José Quintana, el carrer de 
Queralbs, el passeig d’Antoni Martí Cabanellas, la carretera 
de Mata, la carretera de Cirera, el carrer de Marià Andreu, 
el carrer d’Emili Cabanyes i el carrer de Santa Llúcia.

8

9 10 11

12 13

1. Carrer de Francesc Milans
2. Passeig de Pau Claris
3. Muralla de Sant Llorenç
4. i 5. Carrer de Jaume Ibran
6. Passeig de ramon Berenguer III 
7. Carrer de Josep Castellà
8. Carrer de Figuera Major
9. i 10. Camí ral
11. Plaça de Joan XXIII, cantonada  
amb el carrer dels Músics Cassadó
12. Plaça dels Alocs
13. Carrer de Manuel José Quintana

Podeu consultar l’estat dels projectes 
del Fons Estatal d’Inversió Local a Mataró
a www.mataro.cat
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ENTREVISTA
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“L’Estatut és constitucional  
en la seva integritat”
El catedràtic en Dret Constitucional Marc Carrillo va ser el convidat a 
l’acte institucional amb motiu del Dia de la Constitució en què va oferir la 
conferència “La Constitució i l’Estatut”. L’acte va tenir lloc el 4 de desembre.

- Com creu que es pronunciarà el Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut? 
“Òbviament no ho sé. La meva opinió jurídica és que 
l’Estatut de 2006 és constitucional en la seva integritat. 
En aquest sentit, espero que la sentència avali la seva 
constitucionalitat.“
 
- En tot cas, al ciutadà li preocupen temes 
més concrets del dia a dia com la feina, 
l’accés a l’habitatge, l’actual convulsió polí-
tica..., com afectarà en un o altre sentit 
aquesta sentència?
“L’Estatut és una llei orgànica aprovada mitjançant la  
concurrència de dues legitimitats polítiques: la del 
Parlament de Catalunya i la de les Corts Generals,
i ratificada en referèndum. 

“Segons com fos la sentència, aquestes legitimitats 
podrien quedar estroncades, la qual cosa resultaria pro-
fundament negativa per a la relació Catalunya-Espanya.”

- Podríem dir que la Constitució espanyola 
comença a donar símptomes d’esgotament? 
“No exactament. L’Estatut hi cap perfectament.  
Ara bé, requereix algunes reformes per adaptar-la al 
temps present.”

- Cal una reforma urgent de la Constitució?  
Si és així en quins aspectes?
“És urgent reformar el Senat. I cal concretar l’abast de 
la legislació bàsica estatal, a fi d’evitar que a través de 
l’actual ambigüitat de la Constitució, la legislació bàsica 
estatal redueixi l’autogovern; també cal regular les rela-
cions entre Espanya i la Unió Europea i les formes de 
cooperació entre Estat i les comunitats autònomes.”

MARC CARRILLO LóPEz
Nascut a Barcelona l’any 1952, és catedràtic de Dret 
Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra i Diplôme 
d’Études Approfondies per l’Institut d’Études Politi-
ques de Paris (Fondation National des Sciences Poli-
tiques). A més és professor visitant a les universitats 
de Pau i Aix-en-Provence (França); La Sapienza, Pisa i 
Nàpols (Itàlia), i també a diverses universitats Llatino-
americanes, especialment a Mèxic, Brasil i Argentina.  

Compagina la seva tasca docent amb la investigació 
sobre temes com el Dret Europeu i amb la publi-
cació de llibres i articles especialitzats. Col·labora 
habitualment als diaris “El País” i “El Periódico”. 
  
Recentment ha estat nomenat conseller del Consell 
de Garanties Estatutàries.



Inaugurem el nou 
Camp Municipal 
d’Hoquei
Diumenge 20 de desembre
(carrer de Galícia, 180. Mataró Bus L1 / L2 Cementiri les Valls)

Activitats matí i tarda per a petits i grans
Gimcana d’hoquei / inflables / tast d’hoquei /  
Torneig Special Hoquei / Partits amistosos. 
Més informació i inscripcions a www.ilurohc.com

A les 13 h Inauguració oficial



CONVIU MATARÓ

Nova regulació específica i consells 
sobre circulació i ús de bicicletes

mésmataró
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També s’ha posat en marxa la segona 
Campanya de retirada de bicicletes 
abandonades a la via pública.

1.  un dels punts d’estacionament per a bicicletes
 situat davant l’estació de renfe.

2.  Mataró disposa actualment de 8’7 quilòmetres de carril bici.
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La bicicleta és un mitjà de transport ecològic i saluda-
ble que a Mataró utilitzen diàriament moltes perso-
nes. La ciutat disposa de gairebé 9 km de carril bici 

i més de 70 punts d’estacionament distribuïts que faciliten 
la convivència de bicicletes, vehicles i vianants. Per garan-
tir aquesta convivència cal observar però algunes normes 
i consells bàsics com evitar estacionar les bicicletes de 
forma incorrecta al carrer (lligades al mobiliari urbà, a 
arbres, etc.) o abandonar-les de qualsevol manera. La Poli-
cia Local recomana a més gravar el Document Nacional 
d’Identitat del propietari a les parts fixes de la bicicleta per 
prevenir robatoris.

Precisament des del passat octubre l’Ajuntament té en 
marxa la segona Campanya de retirada de bicicletes aban-
donades. En concret s’han retirat de la via pública un total 
de 29 bicicletes. També s’aprofita la campanya per identi-
ficar nous possibles punts d’estacionament. Com a resultat 
de la campanya s’han sol·licitat 14 nous punts. Actualment 
es disposa de més de 600 places i s’espera arribar a més de 
900 a finals de 2009. 

Pel que fa a a regulació específica l’Ajuntament ha publicat 
aquest any l’Ordenança Municipal de Circulació i Trans-
port de Mercaderies Perilloses 2009. Aquesta ordenança, 
en vigor des del juny, regula entre altres aspectes l’ús de 
bicicletes, tricicles, monopatins i similars. Així per exem-
ple estableix que aquests vehicles han de circular preferent-
ment pel carril bici, per la calçada quan circulin per vies de 
circulació no superior a 30 km/h o en les vies senyalitzades 
específicament. 

També fa referència a l’obligació de limitar la velocitat a  
10 km/h en vies preferents per a vianants respectant sempre 
la preferència d’aquests. Respecte a l’ús esportiu es regula 
que només es podrà fer en zones habilitades específicament 
i que no es farà servir el mobiliari urbà per fer salts o cir-
cular-ne pel damunt. 
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La Vil·la romana de Torre Llauder 
es protegirà amb una carpa
La instal.lació preservarà els mosaics de les inclemències del temps per 
conservar-los en bon estat. El projecte forma part del Pla director del jaciment 
arqueològic. L’any passat quasi dues mil persones van visitar el clos.
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La coberta tipus envelat o carpa està en procés d’instal·-
lació per protegir provisionalment les restes arqueolò-
giques de la Vi·la romana de Torre Llauder. Aquesta 

actuació és prèvia a la restauració dels mosaics que està pre-
vist realitzar en un futur i que forma part del Pla director per 
potenciar el jaciment arqueològic. 

El desembre de 2008 el Consell Rector de l’Institut Munici-
pal d’Acció Cultural (IMAC) va aprovar el Pla director del 
jaciment arqueològic de la Vil·la romana de Torre Llauder. 
El pla estableix tres línies d’actuació: l’excavació arqueolò-
gica de tot el clos; la restauració de les restes, en especial 
dels mosaics i la musealització del recinte. 

Per tal de restaurar els mosaics i conservar-los en bon estat, 
es cobrirà el recinte per protegir-los de les inclemències del 
temps. La coberta serà una membrana tèxtil que cobrirà una 

superfície de 465 m2 i tindrà quasi 8 m d’alçada. En aquests 
moments, els arqueòlegs estan excavant els 14 punts d’an-
coratge i el punt on s’ha d’ubicar el pal central de la carpa 
perquè quedi subjecta al terreny.

La instal·lació s’ha d’adjudicar, i una vegada iniciada l’obra 
tindrà un termini d’execució de 3 mesos. El pressupost és de 
198.954,22 €.

El jaciment arqueològic de la Vil·la romana de Torre Llauder 
es va descobrir el 1961. La vil·la s’assentava als afores de 
l’antiga Iluro. Als anys 80 es va adequar per poder ser visitat 
i es van restaurar els mosaics de diverses dependències.

L’any passat van visitar la vil·la 1.729 persones entre visites 
guiades i grups organitzats. Des de principis de setembre s’han 
suspès les visites fins que no estigui instal·lada la carpa.

Imatge virtual de la coberta provisional que cobrirà les estances i espais del clos arqueològic on hi ha mosaics.
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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.
Xarxes. Els primers intercanvis fa 6000 anys
Fins al 17 de gener de 2010
Per primera vegada es reuneix un conjunt excepcional 
de materials d’època neolítica, seleccionats sota l’òptica 
dels intercanvis, com a mitjà de relacions socials i 
econòmiques entre les diferents comunitats i territoris.

Mataró fa recerca sobre el canvi climàtic
Exposició sobre el canvi climàtic i el seguiment de les 
dades que generen l’estació metereològica i el mesura-
dor del CO2 atmosfèric, instal·lats recentment al terrat 
del Museu de Mataró. 

Sales d’exposicions de Can Palauet
Carrer d’en Palau, 32.
El geni de les coses. ODA
Fins al 31 de gener de 2010
Prenent la quotidianitat com a territori a activar, 
l’exposició presenta diverses maneres d’observar, 
d’interrogar i d’actuar sobre aquest escenari, impulsats 
per l’energia d’allò més proper, accessible i simple: els 
objectes i l’espai. Projecte de Rosa Pera que aplega 
treballs de 10 creadors contemporanis procedents de 
diversos indrets. 

Espai f
Carrer Nou, 11
Ilaria Mauro
De l’11 de desembre al 31 de gener de 2010 
Inauguració el divendres 11, a les 20 h
Exposició individual de l’artista guanyadora de la 8a 
Mostra d’Art Jove, organitzada per l’IMAC.

Tres Roques Centre de Formació 
Permanent
Plaça del Canigó, s/n
Golha (flors). Aproximació a l’Afganistan
Fins al 26 de desembre
Un recorregut pel passat i el futur de l’Afganistan a 
través de la mirada de 26 dones afganeses, a partir 
d’una proposta de l’Associació per als Drets humans a 
l’Afganistan. 

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
Plaça d’Occitània, s/n
Charlie, nas de llautó
De l’1 al 31 de desembre 
Exposició de les il·lustracions originals del conte guan-
yador del Premi Apel·les Mestres 2008. Conte d’Anna 
Obiols, amb les il·lustracions de Subi. 

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

Primera planta
Destrucció, espoli i salvaguarda del patrimoni 
durant la Guerra Civil; l’exemple de Mataró
Fins al 12 de setembre de 2010
L’exposició mostra la salvaguarda del patrimoni artístic 
durant la Guerra Civil en els àmbits nacional, català i, 
sobretot, el local. 

Menjador
Impressions de guerra
Fins al 13 de desembre
Dibuixos, aquarel·les i olis de Jordi Arenas que mostren 
la visió d’un noi de 15 anys davant uns fets, la Guerra 
Civil, que li van marcar per sempre la vida i, de retruc, la 
seva professió.
Germans Arenas: l’aprenentatge (1936-1939)
Del 18 de desembre al 21 de març de 2010 
Inauguració el divendres 18, a les 20 h
Mostra dels treballs realitzats pels germans Arenas sota 
el mestratge de Rafael Estrany, a l’Escola d’Arts i Oficis 
de Mataró durant la Guerra Civil.

Sala 1 
Perecoll. Markale, Sarajevo. 5 febrer 1994
Fins al 13 de desembre
L’artista mostra la seva particular visió sobre la guerra, en 
una interpretació de la massacre del mercat de Markale 
de Sarajevo del 5 de febrer de 1994.

Històries anònimes. Vivències de salvaguarda del 
patrimoni artístic a Olot. 1936
Del 18 de desembre al 21 de març de 2010
Inauguració el divendres 18, a les 20 h
L’exposició mostra un dels períodes més traumàtics 
d’Olot, mostrant les vivències dels que s’arriscaren i pati-
ren per salvant el patrimoni durant la Guerra Civil. Amb 
la col·laboració del Museu Comarcal de la Garrotxa.

Sala 2 i La galeria
Para Bellum 12mm 
1a intervenció. Fins al 13 de desembre
Amb vídeos de Yael Bartana, Mapasonoro/Domènec, i 
Lamia Joreige.

2a intervenció. Del 18 de desembre al 31 de gener de 
2010. Inauguració el divendres 18, a les 19.30 h
Exposició col·lectiva formada pel video Aquí viven geno-
cidas, del Grupo Arte Callejero, i la videoinstal·lació Fosa 
común,  de Tom Lavin i Günter Schwaiger.



Amb aquest butlletí electrònic us informarem de

les notícies, les activitats institucionals, les campanyes, els anuncis ofi cials 

i més endavant el trànsit a la ciutat i la informació metereològica. 

Subscriviu-vos!

Cada dia de dilluns a divendres rebreu un correu 

electrònic amb la informació del dia.

NOTÍCIES, AGENDA, ANUNCIS OFICIALS...

Nou butlletí 
informatiu en 
el vostre correu 
electrònic!

Subscriviu-vos!
www.mataro.cat
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ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Generalitat, Estat i 
Ajuntament, en línia

La inauguració, a mitjan del mes passat, de dues noves 
escoles de primària per part del conseller d’Educa-
ció, Ernest Maragall, confirma el compromís de la 

ciutat i de la Generalitat governada per José Montilla amb 
l’educació, garantint l’escolarització de tots els alumnes 
i sumant-se a altres que s’han obert ja i les properes que 
s’obriran, capgirant la tendència de l’anterior Govern de la 
Generalitat en mans de CiU, que no havia planificat l’esco-
larització de l’increment de natalitat que ja s’anunciava. Se 
suma també a l’obertura de nous centres d’atenció primària 
o en les dotacions de la Llei de barris per a la ciutat, un 
veritable gir social de la mà de les esquerres a Catalunya. 
Joaquim Nadal, que fa poc inaugurava el centre educatiu 
de Tres Roques (amb fons de la Llei de barris per a Cer-
danyola), anunciava també a Mataró, en un acte del PSC, 
l’enorme inversió per a insfraestructures de mobilitat a la 
comarca, de manera que pugui ser més competitiva.
 
Justament la competitivitat i l’aposta per nous sectors 
econòmics i innovadors ha tingut un fort impuls amb la 
dotació, fa unes setmanes, de més de 10 milions d’euros 
(en forma de préstecs a interès zero o ajuts) al TecnoCam-
pus Mataró-Maresme, fent que l’aportació del Ministeri 
de Ciència i d’Innovació, els darrers anys, sumi ja més de 
19 milions d’euros al parc tecnològic que unirà les uni-
versitats mataronines amb les empreses més innovadores. 
Recentment, l’Escola d’Hosteleria de Sant Pol s’ha sumat 
també al projecte. 
 
Joan Rangel, delegat del Govern a Catalunya, destacava 
fa unes setmanes en la seva darrera visita a la ciutat tant 
aquest fet com la forta inversió que ha significat el Fons 
Zapatero a Mataró, que en les edicions de 2009 i 2010 
sumarà uns 34 milions d’euros en projectes per a Mataró 
que donin feina.
 
Tot plegat, exemples (fets, no paraules, com deia Monti-
lla) del que poden fer governs de progrés per la ciutat si 
treballen en línia, amb objectius clars per al futur de la 
ciutat com els que encapçala l’alcalde Joan Antoni Baron 
(www.baron.cat), si tenen complicitats. 

L’alcalde de Mataró i el conseller d’Educació, 
Ernest Maragall, en un acte del PSC.
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El conseller Joaquim Nadal inaugurant el centre 
de Tres roques, el passat mes d’octubre.

L’alcalde de Mataró i el delegat del Govern a Catalunya, Joan rangel. 

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista

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



ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de CiU 

Si el PSOE, amb el Sr. Rodríguez Zapatero al cap-
davant, va ser el darrer en reconèixer que estàvem 
immersos en una crisi que afectava a tots els sec-

tors (recordem allò de “no es tracta d’una crisi, sinó d’una 
desacceleració econòmica”), els seus amics a Mataró, en 
companyia dels socis petits, tot aquest any han seguit fent 
com si no passés res.

En parlen una mica, fan esbossos de polítiques socials, 
que paguen gastant menys en la neteja dels carrers, i 
poca cosa més. Però aquesta no és l’actitud que Mataró 
necessita i que un govern que vol liderar ha de tenir.  
Convergència i Unió ja els hi va advertir en el debat de 
pressupostos d’ara fa un any, però van aprovar un pressu-
post per al 2009 sense prendre-s’ho seriosament i sense 
escoltar les propostes de l’oposició.

Qualsevol empresa, però, sobretot, qualsevol família ha 
hagut de plantejar-se quines despeses podia reduir per 
sobreviure a la crisi i, generalment, totes ho han fet apri-
mant tant com els hi ha estat possible la seva organitza-
ció o el seu estil de vida. Això mateix és el que ha de 
fer l’Administració i molt especialment la municipal. Ja 
farem pinya reclamant un millor finançament local, ens 
tindran al costat per reclamar allò que és just, però men-
trestant hem de sobreviure per arribar-hi i, sobretot, hem 
de garantir els serveis bàsics a la ciutadania.

Les despeses inútils s’haurien d’haver evitat sempre, però 
ara toca ser molt més rigorós i no ens podem permetre, 
per exemple, gastar cada any 400.000 € en mantenir un 
canal de televisió només perquè ens ho ha dit algú de més 
amunt i del mateix partit o perquè volem el control públic 
de la comunicació local. Recordem que en quatre anys 
hem renovat el web, creat un butlletí municipal i posat en 
funcionament Mataró Ràdio i, finalment, embolicar-nos 
impulsant Maresmedigital TV. Res d’això existia durant 
els mandants de l’anterior alcalde. 

No podem seguir engreixant l’Administració. Ja és hora 
de deixar de crear nous llocs de treball i pensar una nova 
organització que no depengui de forma piramidal d’una 
estructura política professionalitzada. Aquests són els 
plantejaments que ens hem de fer si volem garantir la 
salut financera del nostre ajuntament, però el govern es 
limita a ordenar no comprar ni un llapis més quan les 
arques ja són buides. 

En contra d’això, tenim quinze regidories amb polítics 
professionalitzats al capdavant de totes i cadascuna d’elles, 
això comporta, com a mínim, quinze departaments, que a 
la realitat són més, amb les respectives estructures i esgla-
onats professionals. Per no parlar dels caps d’àrea, els més 
ben pagats, que són sis, i els directors o gerents d’organis-
mes autònoms i empreses municipals, també amb sous de 
llocs directius. Qui ho pot aguantar? 

Això no pot durar sempre i arribarà un moment que la 
patacada serà massa forta per suportar-la. Les retallades 
hi hauran de ser, tant si es vol com si no es vol, només que 
no arribarem a temps de gestionar el desastre i a tothom li 
tocarà el rebre. Entitats de tota mena i serveis imprescin-
dibles veuran com els hi redueixen els recursos només per 
una manca de previsió quan s’hi era a temps. 

Avui, Mataró, està endeutada per sobre 
del que marca la prudència.

©
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Un Mataró más seguro

Desde hace algunos años el Grupo Municipal del 
Partit Popular de Mataró ha venido denunciando, 
tanto en los plenos municipales como en actos 

públicos y ruedas de prensa, el estado de la seguridad en 
nuestra ciudad, que se ha venido agravando en los últi-
mos meses y de forma especial durante la noche y los 
fines de semana. 

La situación en algunas zonas de Mataró es insosteni-
ble y el Gobierno municipal, o bien no quiere enterarse, 
o quizá se ve incapaz de solucionarlo. Lo cierto es que 
esta cuestión no solamente ha sido denunciada desde 
hace tiempo por el Grupo Municipal del PPC, sino que lo 
han hecho públicamente los propios agentes de la Policía 
Local, que se han quejado reiteradamente del insuficiente 
número de efectivos de la Policía local que se dedican a 
labores de seguridad en las franjas horarias más conflic-
tivas. En la misma línea, se han expresado también los 
vecinos de diversos barrios de la ciudad. 

En el último Pleno municipal, un ciudadano residente en 
el barrio de El Palau, que hablaba en nombre de la Junta 
de la Asociación de Vecinos, denunció el estado de este 
barrio de Mataró, clamando para que el gobierno de la 
ciudad tome medidas para solucionar las situaciones de 
intranquilidad, de falta de seguridad y de civismo que los 
habitantes de esta zona deben soportar. 

La gente está harta de buenas palabras, y de que los res-
ponsables políticos intenten tranquilizarlos con términos 
que suenan muy bien pero están vacíos de contenido real 
y de eficacia práctica. Sin poner en cuestión la buena 
voluntad del Gobierno municipal, hay que decir clara-
mente que las medidas tomadas hasta ahora son clara-
mente insuficientes.

No basta con medidas sociales, importantes pero pura-
mente reactivas, ni con hacer grandes discursos sobre 
la “cohesión” o las “políticas transversales”. Nos esta-
mos jugando la convivencia, la posibilidad de progreso 
y libertad de los vecinos no ya de un barrio, sino de toda 

la ciudad. Nos estamos jugando que los niños puedan 
jugar en nuestras calles sin que los padres sufran por 
ello; nos jugamos que nuestros mayores puedan disfrutar 
de los espacios públicos sin verse agredidos. Y no estoy 
hablando de que se deba aplicar una política represiva. 
Estoy diciendo que debe haber una mayor presencia de 
la policía en las calles de la ciudad, y en especial en las 
horas y zonas de mayor riesgo. Estoy diciendo que el 
Ayuntamiento de Mataró debe apostar por un modelo de 
protección en lugar del actual, con un claro afán sancio-
nador y recaudador. Los policías deben dedicarse priori-
tariamente a proteger y no a multar. 

El Partit Popular siempre ha apoyado, y lo seguirá haci-
endo, todas las medidas sociales e integradoras que se 
han llevado a cabo en aquellas zonas de la ciudad que 
más necesitan de este tipo de políticas. Pero hay que dar 
un impulso también a la política de seguridad ciudadana. 
Eso es lo que reclaman los ciudadanos. Y basta ya de la 
propaganda cosmética a la que nos tienen acostumbrados. 
Los ciudadanos quieren que se les escuche y se tomen 
medidas reales. Basta ya de dedicar recursos municipales 
para propaganda o traslados inútiles de naves para única 
satisfacción de los miembros del Gobierno municipal. 
Los recursos debemos dedicarlos a aquello que sirva para 
crear oportunidades de futuro a la ciudad, mejorar la vida 
de los ciudadanos y solucionar sus problemas. Los polí-
ticos tenemos la obligación de escuchar a la gente, que 
tiene el derecho a vivir tranquila, en paz y libertad. Y 
tiene el derecho a sentirse orgullosa de su barrio, no a 
querer marcharse. Una ciudad de y para gente normal y 
decente. Ese es el objetivo. 

Sr. Alcalde, vuelva a la realidad.

Paulí Mojedano Singla
Portaveu del Grup Municipal del PPC
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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. 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

Gestionem i governem des de l’honestedat i la 
transparència.

La transparència i el bon govern és, avui en dia, un com-
ponent essencial per a la democràcia a nivell municipal i 
per a la realització de l’activitat municipal en general. La 
transparència contribueix a una millor rendició de comptes 
als ciutadans i ciutadanes per part de qui té encomanada la 
responsabilitat de dirigir el afers públics i constitueix una 
eina per reduir els espais de possible discrecionalitat, abús 
de poder o corrupció.
 
ICV-EUiA sempre hem defensat que l’actuació política 
ha d’estar presidida per uns determinats valors. La gestió 
a l’Administració no és neutre, no només es gestiona bé o 
malament. La gestió pot ser de dretes o d’esquerres i pot 
estar presidida per uns valors o uns altres. Davant del valor 
de l’enriquiment fàcil –que aquests dies s’ha posat de mani-
fest que era sota el qual actuaven alguns– des d’ICV-EUiA 
us diem, i ho podeu comprovar, que gestionem i governem 
des de l’honestedat i la transparència.

Primer l’educació.

Per a les escoles Maria Mercè Marçal i la de Montserrat 
Solà el passat 21 de novembre va ser un dia especial ja que 
vam inaugurar oficialment els nous edificis que alberguen a 
aquestes dues comunitats educatives. 

És un fet remarcable que en els últims anys la Generalitat 
i l’Ajuntament hagin portat a terme acords conjunts que fa 
que la nostra ciutat es vagi dotant d’equipaments educatius 
d’escoles de nova creació. Poca gent dubta de la prioritat 
que el Govern municipal té en matèria educativa que la 
regidora Conxita Calvo, d’ICV-EUiA, està liderant. 

El compromís amb el clima.

La resposta com a ciutat als reptes ambientals dels propers 
anys ha d’incloure l’adequació als efectes del canvi climàtic 
però sobretot accions per trencar la tendència a l’augment 
del consum energètic utilitzant combustible fòssils.

És per això que volem arribar al 2020 amb una reducció 
d’emissions, en referència a l’any 2005, de 25.305 tones de 
diòxid de carboni (CO2). Com si 6,4 termes municipals de 
Mataró plantat de bosc mediterrani fessin la funció de fixa-
dor de carboni. Per això seguirem actuant amb més ímpetu 
en  eficiència energètica, en reciclatge i reutilització de resi-
dus, en l’estalvi i eficiència energètica, en la construcció 
sostenible, en la mobilitat a la ciutat i l’Ajuntament, en tota 
la seva activitat, serà qui primer haurà de donar exemple.

I el 2010.

En uns moments en què la situació econòmica no és gaire 
bona tant per als treballadors i les treballadores com per a 
les administracions públiques, posar-se d’acord en les coses 
a fer per mantenir uns bons nivells de benestar  passa per 
filar molt prim en les decisions però sobretot en les formes 
a l’hora de prendre aquestes decisions
.
ICV-EUiA anima a tots els ciutadans i totes les ciutadanes 
que formen part dels consells de participació i dels instituts 
municipals a filar prim en les decisions que es prenguin.

I bon any! 
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La transparència i el bon govern

Conxita Calvo en la inauguració de l’Escola Montserrat Solà.
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La Riera, economia i cultura

Com molts ciutadans ja deveu saber, el proper 
10 de gener s’estrena “La Riera”, una nova 
telenovel·la de Televisió de Catalunya que està 

ambientada al Maresme (al poble fictici de Sant Cli-
ment) i que serà rodada en bona part a diferents esce-
naris de la nostra ciutat.

Així doncs, molts mataronins ens trobarem amb els 
rodatges de les diferents escenes mentre passegem per 
la ciutat. Deixant a part les possibles problemàtiques que 
se’n poden derivar (que esperem que siguin les mínimes 
per als ciutadans), ens hem de felicitar pel fet que Tele-
visió de Catalunya hagi apostat pel Maresme, i en parti-
cular per Mataró, per ubicar-hi la nova telenovel·la, de la 
mateixa manera que altres produccions audiovisuals ho 
han fet en els últims mesos. 

En teníem un exemple a la Mostra de Cinema d’enguany, 
a on el realitzador mataroní Francesc Páez va estre-
nar la seva primera pel·lícula, “Última sesión”, que va 
ser rodada íntegrament a Mataró i que va significar el 
compromís municipal de convertir la ciutat en un plató 
audiovisual. I és que 6 llargmetratges (d’un total de 66 
llargmetratges rodats a Catalunya) han tingut durant el 
darrer any Mataró com a plató (per exemple, “Última 
sesión”, “Dieta Mediterránea”, “Pa negre”, “Exorcis-
mus”, “Cuento de hada”).

Aquesta proliferació de produccions audiovisuals a la 
nostra ciutat no és casualitat, sinó que és fruit de l’es-
tratègia de diversificació econòmica que des del Govern 
hem impulsat en els darrers anys, en la qual un dels vec-
tors principals és el sector audiovisual. Projectes que 
estem impulsant com el TecnoCampus i els estudis de 
Graduat en Mitjans Audiovisuals són un exemple de 
l’aposta feta.

Aquest impuls del sector audiovisual és un reflex de la 
voluntat expressada en l’Acord de Govern de convertir la 
cultura, també, en un motor econòmic de la ciutat. Per 
tant, des de les diferents regidories de l’Ajuntament es 
treballa perquè aquest sector doni oportunitats d’ocupa-
ció i de col·laboració als mataronins.

A més, des de l’octubre del 2008 la nostra ciutat forma 
part de la xarxa Barcelona-Catalunya Film Comission, 
una xarxa formada per una seixantena de ciutats catala-
nes que s’ofereixen per ser escenaris de rodatges de tota 
mena de projectes audiovisuals i que faciliten als direc-
tors i realitzadors de les diferents produccions la feina 
de localitzar els espais que necessiten. Aquesta comissió 
també facilita la coordinació de les productores amb les 
empreses del sector audiovisual establertes a les dife-
rents ciutats per tal que puguin proveir-les de recursos 
tècnics durant els rodatges.

L’objectiu és clar doncs: promocionar la nostra ciutat i 
generar activitat a les empreses del sector audiovisual, 
a banda, és clar, de tota l’activitat econòmica que es 
genera al voltant d’un rodatge i que també repercuteix 
positivament a la ciutat.

Us convido, doncs, a trobar-nos a “La Riera”! 

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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Aquests darrers mesos hem vist com la poca legi-
timitat que mena de la classe política dequeia 
arran dels casos de corrupció que han esquitxat 

els gran partits autonòmics del país. Com és lògic, la 
gent s’ha indignat i s’ha generat una gran desconfiança 
vers les institucions polítiques i fins i tot judicials. La 
corrupció existeix en paral·lel a una realitat política 
degradada, on no només falla de cobdícia humana, sinó 
també el sistema polític i econòmic establert.

Molts hem sentit a dir que l’actual crisi econòmica s’ha 
de veure com una oportunitat per canviar i millorar 
l’actual model social i econòmic. Amb els casos de cor-
rupció hauríem de plantejar el mateix. Hi ha una respon-
sabilitat transversal per la qual diversos agents hauran 
de moure fitxa, començant pels jutges, que haurien de 
posar fil a l’agulla per no deixar indemnes els respon-
sables de la corrupció. També caldrà replantejar l’actual 
model autonòmic colonial en què l’economia i les finan-
ces han estat condicionades pel dèficit fiscal (milions 
d’euros que paguem en impostos i que no tornen a Cata-
lunya) i la consegüent dependència de l’activitat immo-
biliària per poder pagar part dels pressupostos. Caldrà 
parar atenció a les propostes de transparència pel que fa 
al finançament dels partits i fundacions, però novament 
la ciutadania no pot delegar aquesta responsabilitat a la 
classe política, cal reestructurar una societat molt més 
participativa capaç d’esdevenir corresponsable i no una 
simple espectadora que rondina, amb raó, però sense 
poder d’intervenció real. 

El cas de Santa Coloma de Gramenet és un cúmul d’erra-
des en els mecanismes de control urbanístic municipal. 
El mateix president Montilla es lamenta de la situació i 
promet mesures contundents contra la corrupció. Doncs 
bé, fóra bo que s’apliqués la medecina des d’ara mateix 
i aconsellaria al partit socialista de Mataró que es plan-
tegés seriosament, com una aportació a la transparència, 
les denúncies reiterades per irregularitats legals que la 
CUP hem presentat al Ple municipal arran del trasllat 
de la nau de Can Fàbregas. No pot ser que, amb la llei a 
la mà, la CUP demostrem que hi ha coses que no es fan 

bé i que el Govern tiri endavant, peti qui peti. Això no és 
seriós. Les normatives urbanístiques no es poden inter-
pretar segons els interessos de cada Govern. Preocupa, 
sobretot, que la ciutadania sempre acabi pagant la mala 
gestió dels recursos municipal. 

Semàfor vermell a la corrupció

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP

 
www.cup.cat/mataro  
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Adreces d’interès
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*
 - Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI). 
  C. de les Tres Roques, 21. Tel. 93 758 23 19
 - 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

ORGANISMES AUTÒNOMS

 - Institut Municipal 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 de Mataró. 
  C. de Francisco Herrera, 70. Tel. 93 758 21 31 
 - Institut Municipal d’Educació. 
  Bda. de Les Figueretes, 1. Tel. 93 758 23 31
 - Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. C. de Vallveric, 85,  
  1r, locals 3 i 5. Tel. 93 741 49 60. www.tecnocampus.com
 - 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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