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· El projecte “A Mataró comptem tots!” analitza la situació dels sense 
sostre · El Servei de Manteniment i Serveis es trasllada al veïnat de 
Valldeix · La gent gran té un Espai Lúdic i de Salut per fer exercici al 
Parc de Cerdanyola

· Mataró rep diferents subvencions destinades a combatre l’atur · 
El carrer de Josep Castellà es reurbanitza com a vial de prioritat per 
als vianants · Els jocs interactius del Parc Central guanyen el premi 
“Columpio de Plata”

· L’avinguda del Perú quedarà totalment reurbanitzada al 2010 · 
1.245 famílies reben ajuts al 2009 per rehabilitar habitatges i edificis 

· Els usuaris puntuen globalment amb un 7,69 el servei ofert pel 
Mataró Bus

· L’alcalde lliura les claus dels horts urbans de Bon Recés als adju-
dicataris del sorteig · L’Ajuntament comença les obres del Centre 
d’Educació Especial L’Arboç · Mataró acull el multitudinari acte de 
beatificació del sacerdot Josep Samsó
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Joan Antoni Baron i Espinar | Alcalde de Mataró

A punt per estrenar 
un mercat renovat

joc, la sala polivalent i el conjunt de les noves instal·lacions, 
podrem gaudir d’un nou concepte de centre de compres.

El Mercat de la plaça de Cuba no és només un equipament del 
centre, és un equipament de ciutat al qual s’hi desplacen tam·
bé compradors de localitats veïnes. És doncs una peça clau 
del nostre potencial com a pol d’atracció comercial.

La rehabilitació ha estat impulsada per l’Institut Municipal 
de Promoció Econòmica i ha estat possible gràcies a la col·
laboració dels paradistes, que han suportat les obres, i també 
dels clients, que no han deixat d’anar·hi malgrat les molèsties. 
Tots ells seran cabdals perquè els plans de dinamització fun·
cionin, per la qual cosa els encoratjo a seguir participant·hi i 
aprofito per felicitar-los pel camí recorregut fins ara. 

A
l maig estrenarem el renovat Mercat de la plaça de 
Cuba, una obra llargament esperada pels paradistes i 
també pels ciutadans i ciutadanes, que finalment po·

dran gaudir d’unes instal·lacions més modernes i accessibles. 

La reforma no es plantejava com quelcom fàcil, perquè s’ha·
via de fer en un edifici catalogat i protegit, i perquè la volíem 
fer amb el màxim de consens i suport dels implicats. Ara, 
després de gairebé dos anys d’obres, podem dir que la inversió 
de prop de 6 milions d’euros ha valgut la pena. 

Fa uns mesos, els usuaris vam poder apreciar que amb l’ober·
tura del supermercat es complementava l’oferta de producte 
fresc de les parades, cosa que representa un valor afegit per a 
aquest mercat municipal. I ara, amb l’aparcament, l’espai de 
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1. Els grups que van recórrer els carrers de Mataró estaven formats per 6-7   
 voluntaris.

2. A les noves instal·lacions, el Servei de Manteniment i Serveis ha guanyat   
 espai i ha concentrat tot el personal i tallers. 

3. A més d’afavorir les condicions físiques de la gent gran, el nou Espai   
 Lúdic i de Salut vol potenciar la convivència.
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NOTÍCIES

El projecte “A Mataró comptem tots!” 
analitza la situació dels sense sostre 

La Taula d’Entitats de Promoció Social, formada per 22 
entitats, i el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament van 
organitzar la nit del passat 11 de març una acció per obtenir 
dades sobre el nombre i perfil de les persones sense sostre 
que dormen als carrers de Mataró. En el projecte hi van 
participar 244 persones: 44 tècnics i 193 voluntaris que es 
van organitzar en 33 equips i van pentinar tots els carrers 
de la ciutat. La campanya ha localitzat 48 persones sense 
sostre, de les quals un 45% es van detectar la mateixa nit i la 
resta es van localitzar en els diferents espais i recursos que 
atenen a aquest col·lectiu. La finalitat del projecte és, amb les 
dades obtingudes, poder millorar-ne els recursos, l’eficàcia 
i la coordinació dels agents socials implicats en l’atenció a 
persones en fase d’exclusió social, a més de sensibilitzar i fer 
partíceps a la ciutadania en la lluita contra l’exclusió social 
potenciant el voluntariat.

El Servei de Manteniment i Serveis 
es trasllada al veïnat de Valldeix

Les instal·lacions del Servei de Manteniment i Serveis estan 
ubicades des del gener al nou equipament de la riera de Can 
Soler. S’hi han traslladat la direcció, les oficines, l’àrea tèc·
nica, els oficis i tallers del servei. També hi ha una nau per 
a les carrosses de la Cavalcada de Reis i una altra que s’ade·
quarà amb finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i 
Sostenibilitat Local per emmagatzemar materials arqueolò·
gics. L’empresa municipal d’Urbanisme, PUMSA, ha invertit 
5,2 milions d’euros a les instal·lacions, que l’Ajuntament ha 
llogat amb opció de compra. El trasllat d’aquest servei i de 
l’Institut d’Esports, abans a l’Escorxador, ha permès comen·
çar les obres de la futura Biblioteca Pública Antoni Comas.

La gent gran té un Espai Lúdic i de Salut 
per fer exercici al Parc de Cerdanyola

El barri de Cerdanyola ha estrenat un nou espai perquè la 
gent gran en especial, i també les embarassades, les persones 
amb minusvalidesa i els infants, puguin realitzar activitats 
físiques a l’aire lliure. El nou Espai Lúdic i de Salut està 
ubicat al Parc de Cerdanyola i proposa un circuit d’exercicis 
suaus mitjançant els 14 elements que formen l’equipament i 
que han estat cedits per la Diputació de Barcelona. Els exer·
cicis han estat dissenyats amb l’assessorament del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 
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1. El Servei d’Ocupació a Mataró (SOM) de l’IMPEM gestiona els programes   
 adreçats a contribuir al desenvolupament econòmic i l’ocupació.

2. L’ampliació de la vorera est del carrer de Josep Castellà ha permès plan  
 tar-hi arbres.

3. L’àrea de jocs interactius del Parc Central permet als nens jugar de manera  
 individual o en equips.
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Mataró rep diferents subvencions 
destinades a combatre l’atur 

Els ajuntaments de Mataró i Tordera, el Departament de 
Treball de la Generalitat i la Unió Europea han destinat 
650.000 € per implementar mesures de suport per a la recol·
locació de 288 persones aturades procedents de 5 empre·
ses del sector del tèxtil del Maresme. Aquestes obtindran 
serveis d’assessorament individual i de formació per trobar 
feina, millorar la seva ocupabilitat o emprendre una activitat 
empresarial. I el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat 
425.390,74 € per a la realització de diferents programes, en 
el marc del projecte “Treball als barris”, per a Cerdanyola, 
Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. El projecte, gestionat 
per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
(IMPEM), està format per programes adreçats a contribuir 
al desenvolupament econòmic i l’ocupació i la creació d’ei·
nes i instruments per afavorir el comerç d’aquestes zones.

El carrer de Josep Castellà es reurbanitza 
com a vial de prioritat per als vianants

Les obres de reurbanització que l’Ajuntament ha dut a terme 
al carrer de Josep Castellà es van inaugurar el 27 de febrer. 
El carrer s’ha pavimentat a un sol nivell per donar prioritat 
de pas als vianants, i s’han renovat el clavegueram i la xarxa 
d’abastament d’aigua potable, a més de plantar·hi arbrat. 
L’actuació ha permès completar el recorregut de vianants 
des del centre de Mataró fins a la platja del Callao. Els tre·
balls d’urbanització han costat 238.973 €, finançats pel Fons 
Estatal d’Inversió Local, i la renovació de la xarxa d’abas·
tament d’aigua 60.282 € que ha anat a càrrec d’Aigües de 
Mataró, SA.

Els jocs interactius del Parc Central 
guanyen el premi “Columpio de Plata”

El guardó l’atorga la Fira de Saragossa en el marc del II 
Concurs d’Àrees de Jocs Infantils del saló ExpoAlcaldía 
2010. El concurs reconeix els ajuntaments i entitats territo·
rials que construeixen àrees de jocs infantils que tenen en 
compte l’adequació a l’entorn, l’accessibilitat i integració, 
el disseny i innovació i la seguretat. Mataró ha guanyat el 
“Columpio de Plata” amb l’àrea de jocs interactius del Parc 
Central (plaça de Mossèn Joan Pau Pujol) que es van posar 
en marxa el passat juliol. L’àrea, pionera a Espanya, està 
destinada a nens de 6 a 15 anys i són jocs controlats per un 
ordinador central.
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1. L’avinguda del Perú, en procés de millora, és una de les principals 
 vies de circulació del barri de Rocafonda.

2. Imatge d’un edifici de la plaça de Canyamars on s’ha instal·lat 
 un ascensor extern amb ajuts a la rehabilitació.

3. Els usuaris han considerat la seguretat com l’aspecte més ben   
 valorat de l’enquesta de satisfacció del Mataró Bus.
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L’avinguda del Perú quedarà 
totalment reurbanitzada al 2010

El tram de l’avinguda del Perú entre el carrer de Pablo Ruiz 
Picasso i l’avinguda d’Amèrica està en obres des de principi 
de febrer. Els treballs donen continuïtat a la reurbanització 
de l’avinguda entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de 
Pablo Ruiz Picasso, que l’Ajuntament va acabar al 2008. El 
nou projecte elimina les barreres arquitectòniques i amplia 
les voreres, inclou la renovació de l’enllumenat i les xarxes de 
clavegueram i abastament d’aigua, i el condicionament de les 
línies elèctriques i de telefonia. Les obres tenen una durada 
prevista de 5 mesos. Aigües de Mataró invertirà prop de 
72.000 € al clavegueram i l’abastament d’aigua, mentre que 
els treballs d’urbanització tenen un pressupost de 323.640 €, 
un 50% del qual es pagarà amb els ajuts de la Llei de Barris 
a Rocafonda·El Palau·Escorxador.

1.245 famílies reben ajuts al 2009 per 
rehabilitar habitatges i edificis

L’empresa municipal Prohabitatge Mataró, SA gestiona a la 
ciutat els ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
que ofereix el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, que l’any passat van bene·
ficiar 1.245 famílies. Aquests ajuts es poden demanar per 
rehabilitar o fer reparacions a l’habitatge que s’utilitza com 
a residència habitual o bé per rehabilitar edificis, tant per 
solventar defectes constructius com per instal·lar ascensors, 
millorar les instal·lacions comunes o aconseguir un immo·
ble més sostenible. Al 2009 es van obrir 91 expedients per 
tramitar els diferents ajuts, enfront els 65 que s’havien tra·
mitat al 2008.

Els usuaris puntuen globalment amb un 
7,69 el servei ofert pel Mataró Bus

L’enquesta de satisfacció del Mataró Bus ha valorat amb un 
7,69 sobre 10 el servei ofert. Els tres aspectes més puntuats 
són la seguretat amb un 8,08; el tracte personal amb un 8 i 
la informació dels recorreguts amb un 7,81 i el que menys la 
freqüència de pas amb un 7,05. L’enquesta s’ha fet amb una 
mostra de 811 viatgers. Pel que fa als trajectes del Mataró 
Bus, i com a mesura de contenció de la despesa, des de finals 
de gener l’empresa ha eliminat la Línia P, que dóna servei als 
polígons industrials, i els serveis nocturns de cap de setmana 
de les línies circulars L1 i L2. Aquests serveis són els que 
tenien menor demanda.



NOTÍCIES mésmataró

7

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

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

3. A la imatge, dues mares comprovant la llista d’un centre escolar de la ciutat.
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L’alcalde lliura les claus dels horts urbans 
de Bon Recés als adjudicataris del sorteig 

L’acte d’entrega va tenir lloc el passat 22 de gener. Es tracta 
de 55 parcel·les de 50 m², situades a una finca de titularitat 
municipal al veïnat de Mata·Rocafonda, on els adjudicataris 
poden conrear verdures, llegums o plantes de jardineria. El 
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat gestiona la conces·
sió de les parcel·les, que és per un període de 5 anys, mentre 
que la gestió interna dels horts corre a càrrec dels matei·
xos hortolans que han constituït per a aquest fi l’Associació 
horts urbans Bon Recés. El Servei d’Obres va dur a terme les 
tasques d’adequació de les terrasses de conreu, finançades 
pel Fons Estatal d’Inversió Local, per un pressupost total de 
274.002,28 €. També al mes de febrer es va obrir una nova 
convocatòria per adjudicar les 16 parcel·les lliures que havíen 
deixat vacant els anteriors adjudicataris a l’haver renunciat 
per diferents motius.

L’Ajuntament comença les obres del 
Centre d’Educació Especial L’Arboç 

Es van iniciar l’1 de febrer i van a càrrec de l‘empresa Eurit·
mia Construccions, SA amb una durada prevista de 12 mesos. 
El pressupost d’adjudicació és de 2.754.377,60 € (IVA no 
inclòs) que es finançaran a través d’un conveni entre l’Ajun·
tament i la Generalitat de Catalunya. L’escola és un centre 
concertat especialitzat en l’atenció de nens i nenes en edat 
escolar amb lesió neurològica important. El nou equipament  
susbtituirà l’actual a la plaça dels Bous i s’edificarà al carrer 
de la Pagesia, en un solar de 4.788,61 m² i comptarà amb una 
superfície útil de 1.795,73 m². L’equipament disposarà entre 
d’altres instal·lacions de 12 aules, 6 lavabos per a les aules, 
despatxos de logopèdia, despatxos de tutoria, una aula mul·
tisensorial, una sala per a aula d’informàtica i biblioteca i un 
gimnàs per a rehabilitació. 

Mataró acull el multitudinari acte de 
beatificació del sacerdot Josep Samsó

L’Ajuntament de Mataró va participar donant suport logístic 
i organitzatiu. Entre les autoritats assistents es va comptar 
amb la presència del president de la Generalitat de Catalu·
nya, José Montilla, i de l’alcalde de Mataró, Joan Antoni 
Baron. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach va oficiar la misa a la basílica de Santa Maria on es 
van congregar més de 1.500 persones. Aquesta va ser la pri·
mera beatificació a Catalunya des del segle XII. 

1. Cadascuna de les 55 parcel·les dels horts de Bon Recés disposa d’un   
 comptador per registrar el consum individual.

2. Els treballs de condicionament dels terrenys del Centre d’Educació Especial  
 L’Arboç ja estan en marxa.

3. El cardenal arquebisbe Martínez Sistach va oficiar la cerimònia de la   
 beatificació del sacerdot Josep Samsó.
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Més de 245.000 € en subvencions per a 
entitats i associacions al 2010

L’Ajuntament va obrir al febrer la convocatò·
ria de subvencions per a entitats i associacions 
sense ànim de lucre. L’import a destinar per 
a l’any 2010 és de 245.482,91 € repartits en 
12 programes diferents. Com a novetat d’en·
guany s’ha simplificat el tràmit de sol·licitud 
en un document únic per a totes les convocatò·
ries i també s’ha formalitzat un únic document 
per presentar la justificació de la subvenció 
rebuda. L’any 2009 es van destinar a subven·
cions 463.808,06 €, que van beneficiar 195 
entitats.

L’Ajuntament liquida amb saldo positiu el 
pressupost municipal de 2009

L’Ajuntament i els seus organismes autònoms 
han liquidat el pressupost de l’exercici 
2009 amb números positius, tot i que 
acusant l’actual entorn de crisi econòmica. 
El romanent de tresoreria conjunt a 31 de 
desembre es quantifica en 208.757,58 €. 
La crisi ha incidit en els ingressos liquidats 
vinculats a l’activitat immobiliària i també 
en els fons que es reben de l’Estat com a 
participació local. En el cas de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), 
s’han ingressat 1,6 milions d’euros, menys de 
la meitat de la quantitat ingressada al 2008 
(3,3 milions). Pel que fa a la participació als 
ingressos de l’Estat, al 2009 l’Ajuntament va 
rebre 28,6 milions d’euros, quan l’any anterior 
havia ingressat 29 milions. La despesa en 
inversió ha estat de 53,5 milions d’euros al 
2009, inclosos els projectes finançats pel Fons 

Estatal d’Inversió Local, mentre que al 2008 
es va situar als 29,1 milions. L’Ajuntament ha 
mantingut el pagament a dos mesos per als 
seus proveïdors.

Mataró suspèn l’atorgament de llicències 
per a locals de prostitució 

El termini de la suspensió, feta per decret de 
l’alcalde, serà d’un any, prorrogable fins a 2, 
i l’àmbit d’aplicació és tot el terme munici·
pal. L’objectiu d’aquesta suspensió és poder 
estudiar amb urgència l’elaboració d’un Pla 
especial urbanístic que reguli aquest tipus 
d’activitats. La intenció seria regular amb 
aquest Pla especial els requisits que han de 
tenir els locals de pública concurrència on 
s’exerceix la prostitució, així com les con·
dicions d’ubicació dels mateixos. La decisió 
de suspendre les llicències i estudiar la pre·
paració d’aquest Pla especial es fonamenta 
en l’augment de les sol·licituds en els últims 
mesos, així com en les dimensions dels esta·
bliments projectats, fet que ha generat certa 
inquietud i alarma social.

El Pla Jove x Mataró 2009-2012 recull 136 
actuacions

Estructurades en 9 eixos temàtics: educació, 
ocupació, cultura, habitatge, salut, esport i 
oci, mobilitat, informació i associacionisme 
i participació, les 136 actuacions del nou Pla 
Jove tenen per objectiu garantir la igualtat 
d’oportunitats dels joves en l’accés als recur·
sos, fomentar la participació dels joves en 
la vida pública de la ciutat i donar resposta 
a les necessitats específiques per facilitar-ne 

l’emancipació i la cohesió social. Aquest 
nou document, que substitueix al Pla Jove x 
Mataró 2005·2008, és l’instrument a través 
del qual es planifiquen totes les polítiques i 
actuacions adreçades als joves en el propers 
anys. El Pla segueix les principals línies mar·
cades pel Pla Nacional de Joventut de Catalu·
nya on apareixen els grans eixos estratègics 
que han de desenvolupar les polítiques de 
joventut municipals a tot Catalunya 

L’Escola Joan Coromines es construirà 
davant de l’àmbit de Can Gassol

La nova ubicació serà possible gràcies a la 
modificació, la segona, de què és objecte el 
Pla General d’Ordenació en l’àmbit de l’Eix 
Herrera. La modificació va ser aprovada ini·
cialment al Ple de març. L’equipament, que 
funciona en instal·lacions provisionals des 
del curs 2007·2008, ocuparà 4.200 m² a l’illa 
compresa entre els carrers d’Enric Prat de la 
Riba, de Francisco Pacheco, de Floridablanca 
i el perllongament previst del carrer d’Antoni 
Viladomat, just davant de Can Gassol. En 
aquesta illa no hi haurà habitatges ni altres 
equipaments. El canvi de planejament perse·
gueix d’una banda aconseguir sòl públic on 
poder construir l’escola, tot i que no suposa 
canvis en la quantitat de sòl existent, i d’una 
altra, fer viable el sector reconvertint els usos 
industrials actuals a usos mixtos entre residen·
cial i terciari. La superfície total afectada per 
la modificació és de 38.234 m² i es projecta 
ubicar·hi, a més de l’escola, més de 2.000 m² 
d’espais lliures permanents i construir 313 
habitatges, 67 dels quals seran de protecció 
pública i 31 de preu concertat. 
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Les instal·lacions del futur centre de creació d’arts escèniques a Can Gassol.

Els ajuts del Fons Estatal doten 
Mataró de millors equipaments
Entre el 2009 i el 2010 l’Ajuntament haurà realitzat actuacions d’adequació 
o millora en prop de 40 equipaments de la ciutat gràcies al finançament del 
Fons Estatal que pretén crear ocupació als municipis mitjançant obra pública.

Més de la meitat dels diners que Mataró rebrà pro·
cedents del Fons Estatal d’Inversió Local 2009 i 
del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 

Local 2010 (veure llibret adjunt) es destinen a l’adequació de 
nous equipaments o a la millora d’altres ja existents a la ciutat. 
En total, entre l’any passat i aquest any l’Ajuntament invertirà 
gairebé 19 milions d’euros en una quarentena d’equipaments 
esportius, culturals, socials, cívics i educatius. 

Aquesta posada a punt dels equipaments ha permès en 
alguns casos traslladar serveis que ja funcionaven a noves 
ubicacions més dignes. En d’altres, serveix per crear nous 
pols d’atracció i dinamització de la vida social dels barris, 
amb l’aparició de nous equipaments. Per últim, també s’han 
fet actuacions per millorar equipaments existents, com per 
exemple diferents obres realitzades en escoles de la ciutat. 

Equipaments culturals

El Teatre Monumental ha estat un dels equipaments culturals 
que s’ha beneficiat dels ajuts estatals. Al 2009 es va iniciar 
la remodelació del vestíbul, obres que han coincidit amb una 
actuació no finançada pels fons estatals, la millora de l’acús·
tica de la sala. Aquest any es preveu instal·lar una pantalla 
de leds per informar sobre els espectacles i fer millores en 
la il·luminació. Al desembre van acabar les obres del centre 
de creació d’arts escèniques a Can Gassol, però sense dubte 
l’actuació més destacada durant el 2009 pel que fa als futurs 
equipaments culturals ha estat la consolidació de les façanes 
i la xemeneia de Can Marfà. Durant aquest any s’adequarà 
la nau petita d’aquesta antiga fàbrica per acollir el Museu del 
Gènere de Punt. Aquesta actuació té el pressupost més elevat 
de les obres que finançarà el FEOSL: 4,25 milions d’euros. 
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També aquest any es reformarà l’edifici de Can Serra, on hi 
ha actualment el Museu de Mataró, amb l’objectiu de reno·
var i modernitzar les instal·lacions i el discurs museogràfic; 
s’adequarà la Nau Gaudí per acollir obres d’art de la Fundació 
Carmen i Lluís Bassat, i s’habilitarà una de les naus del com·
plex del veïnat de Valldeix on s’ha instal·lat el Servei de Man·
teniment per emmagatzemar material arqueològic. Per últim, 
es milloraran les instal·lacions elèctriques de Ca l’Arenas, la 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra i el Teatre Monumental. 

Equipaments socials

També alguns dels equipaments destinats a usos socials, a 
fomentar les relacions veïnals o l’organització d’activitats 
adreçades a col·lectius diferents, s’han vist millorats i se 
n’han creat de nous. Així, al 2009 s’han adequat els baixos 
de l’equipament del carrer de les Tres Roques, a Cerda·
nyola, per instal·lar-hi l’Oficina Social d’Atenció Integral; 
s’han millorat les condicions de la sala d’estudis del Casal 
de Joves de la plaça d’Espanya i s’han adequat per a oficines 
els espais de la tercera planta de l’edifici de l’Ajuntament. Al 
Pla d’en Boet, s’han habilitat els dos locals d’un dels edificis 
d’habitatges socials construïts per l’Incasòl al carrer de Sant 
Cugat per traslladar·hi l’Aula de Formació d’Adults Alarona 
i l’Institut d’Esports, que ja estan a ple funcionament. I s’han 
fet els treballs necessaris per posar en marxa en breu nous 
equipaments: s’ha condicionat un nou Casal Municipal per a Can Marfà, amb la nau petita a la dreta. A baix, Can Masjuan (Casa Capell).
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la Gent Gran al barri de l’Escorxador, al carrer de Florida·
blanca, i s’han adequat els quatre locals situats sota la nova 
pista poliesportiva de La Llàntia, que es destinaran també 
a usos socials. També s’ha rehabilitat al Parc Central l’edi·
fici de Can Masjuan (Casa Capell), que aquest any preveu 
obrir al públic com a centre d’educació sostenible, i s’han 
posat en marxa els horts urbans de Bon Recés. Per últim, 
al 2009 s’han invertit 1,4 milions d’euros en la rehabilitació 
estructural d’una de les naus de la fàbrica de Cabot i Barba, 
on es traslladaran els Serveis Territorials d’Educació de la 
Generalitat, i aquest any s’invertiran 1,5 milions per adequar 
l’altra nau, que té façana a la plaça de Miquel Biada, per tras·
lladar-hi el Telecentre i crear un nou equipament cívic.

Equipaments esportius

També s’han renovat espais destinats a la pràctica esportiva 
a la ciutat. Els camps municipals de futbol de Cirera i Pla 
d’en Boet llueixen nova gespa artificial i han vist millora·
des les seves instal·lacions, a l’igual que el Camp Municipal 
d’Hoquei, i s’ha creat una nova pista poliesportiva a Cirera, 
a l’avinguda del Corregiment, que permetrà la pràctica d’es·
ports com l’hoquei patins, el futbol sala o el patinatge artís·
tic. Amb els ajuts del 2010 també es podrà instal·lar gespa 
artificial al Camp Municipal de Futbol de La Llàntia i se 
substituirà la del Camp Municipal de Futbol Cerdanyola. 
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La progressiva instal·lació de gespa als camps de futbol està 
prevista al “Pla verd” del Pacte pel Futbol.

Equipaments educatius

Els ajuts estatals van permetre al 2009 reformar les instal·
lacions elèctriques de 5 escoles, així com la fusteria i vidres 
exteriors de l’Escola Josep Manuel Peramàs, i fer un accés 
independent a la sala d’actes de l’Institut Miquel Biada. Aquest 
any també es millorarà la climatització d’aquest darrer espai. 
Una altra inversió prevista per al 2010 és l’adequació de 
l’edifici de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, que 
quedarà lliure el proper curs pel seu trasllat al TecnoCampus 
Mataró·Maresme. Les obres permetran ampliar les aules de 
l’Institut Miquel Biada i ubicar·hi dependències municipals. 
Per últim, també se substituiran les calderes de 5 escoles i 2 
equipaments municipals per millorar l’eficiència energètica.

Prop de 900 llocs de treball

La finalitat principal de les dues convocatòries del Fons Esta·
tal ha estat crear ocupació amb l’execució d’obra pública. A 
Mataró, les obres realitzades l’any passat amb els ajuts del 
FEIL van donar feina a 700 persones, i per aquest any està 
previst que les actuacions del FEOSL que es duran a terme a 
la ciutat suposin l’ocupació de 187 persones. 

Aula de Formació d’Adults Alarona. Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet. Institut d’Esports. Sala d’actes de l’Institut Miquel Biada.
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Confrontació per la durada dels 
plens i la dignitat de Catalunya 

Pressupost de contenció amb 204 
milions d’euros per a 2010

Els 27 regidors de l’Ajuntament van prendre nota de 
l’excés comès en el Ple de novembre, que va acabar 
a les tres de la matinada, i dijous 3 van acabar a 

una hora raonable –un quart de dotze de la nit– la sessió de 
desembre. Els grups municipals tenen clar que cal evitar 
durades desmesurades però costa arribar a un acord sobre 
les fórmules. 

Les discrepàncies van quedar paleses en l’enfrontament 
entre l’alcalde, Joan Antoni Baron, i el cap de CiU, Joan 
Mora. L’alcalde va explicar que havia proposat limitar les 
declaracions institucionals i les propostes de resolució per 
tal d’escurçar el Ple i el nacionalista, que defensava que 
s’avancin les intervencions dels ciutadans, el va acusar de 
voler limitar la participació dels grups municipals. De la 
picabaralla només se’n va treure en clar que cal prendre 
mesures per resoldre el problema, però no es va arribar a 
cap concreció.

Aquest debat va tenir lloc, curiosament, en un dels plens 
més curts del mandat. Com que hi havia pocs dictàmens, 
el debat de major pes va tenir a veure amb l’adhesió de 
Mataró a l’editorial conjunta dels diaris catalans en defensa 
de l’Estatut. CiU va retirar la seva proposta i es va afegir a 
la del tripartit, que va trobar l’oposició del PPC i la CUP. 
Els populars van defensar la legitimitat del Tribunal Cons·
titucional i van demanar que no es polititzi la seva tasca, 
mentre que la CUP va defensar anar més enllà de l’Estatut 
i opta per la via de la independència. 

En el Ple de desembre també es va tocar el tema de la fusió 
de Caixa Laietana amb Caixa Penedès. L’alcalde en resposta 
a una pregunta del PPC, va admetre que no és una notícia 
“per tirar coets” però va mostrar el seu convenciment que 
amb el sorgiment d’una nova entitat més potent la ciutat de 
Mataró també en podrà sortir beneficiada. L’alcalde també 
va celebrar que Caixa Laietana s’integri en una nova entitat 
catalana enlloc de fusionar·se amb una caixa de fora: “el 
poder de decisió estarà en el país”, afirma.

Més de 204 milions d’euros conformen el pressupost 
municipal per a l’any que estrenem, i d’aquest, 
122 corresponen al pressupost de l’Ajuntament i 

la resta al del conjunt dels seus organismes autònoms, soci·
etats i entitats públiques empresarials. Així es va aprovar, 
amb el suport del Govern municipal i els vots en contra de 
l’oposició, en el darrer Ple del 2009, una sessió extraordinà·
ria que debatia uns pressupostos un 13% inferiors als de l’any 
passat. La regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, 
va ser l’encarregada de presentar uns comptes que va defi·
nir com austers (s’ha reduït en 4,4 milions d’euros la des·
pesa ordinària de l’Ajuntament i els organismes autònoms), 
valents (es destinen 74 milions a actuacions inversores) i, 
sobretot, realistes. És justament l’exhaustiu treball per ade·
quar els comptes municipals a l’actual situació econòmica 
i a les necessitats socials que aquesta genera el motiu amb 
què es justifica el retard de l’aprovació dels pressupostos, que 
usualment per aquestes dates ja s’aproven definitivament i no 
de manera inicial, com s’ha fet enguany. 

Però aquesta contenció de la despesa no va convèncer tothom, 
com tampoc el destí d’algunes de les partides previstes. En 
aquest sentit, la CUP va mostrar el seu desacord amb l’aposta 
pel TecnoCampus, que va qualificar de “caduca”. A més, el 
portaveu de la CUP, Xavier Safont-Tria, va acusar el Govern 
de no saber traslladar confiança als ciutadans, una postura 
molt similar a la defensada pels populars. El portaveu del 
PPC, Paulí Mojedano, va assegurar que el projecte del tri·
partit “no il·lusiona” i va lamentar que entre les apostes estra·
tègiques no s’hi trobi també el Front Marítim. Per la seva 
banda, el portaveu de CiU, Joan Mora, no va ser gaire més 
optimista i va assegurar que els membres del Govern “estan 
portant a la fallida econòmica” l’Ajuntament. 

Malgrat l’opinió contrària dels partits de l’oposició, els 
vots del Govern tripartit van ser suficients per donar llum 
verda als pressupostos. També es van aprovar definitiva·
ment les ordenances fiscals i la relació d’actuacions que 
seran finançades pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local.

Judith Vives, directora de redacció del Capgròs Marta Pedrico, periodista de Maresmedigital TV
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Gener de 2010

Can Fàbregas monopolitza 
el debat al Ple

El primer Ple de l’any va ser insòlitament curt –dues 
hores i 40 minuts– i va estar marcat bàsicament per 
Can Fàbregas i de Caralt. Poca estona abans de l’inici, 

el titular del jutjat número 3 de Mataró havia admès a tràmit 
la querella presentada pel fiscal: ordenava la paralització del 
trasllat de la nau i imputava l’alcalde, Joan Antoni Baron, 
el regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, i la lletrada d’Urba·
nisme per dos presumptes delictes: un contra el patrimoni 
històric, per haver desmuntat un bé catalogat; i l’altre contra 
l’ordenació del territori, per emmagatzemar·lo en terrenys no 
urbanitzables. Tots tres estan citats a declarar el 26 de febrer. 
El mateix alcalde va llegir la interlocutòria a l’inici del Ple.

La notícia es va saber una hora abans, però el Saló de Sessi·
ons era ple de gom a gom per seguir aquest punt de l’ordre 
del dia. L’oposició havia presentat preguntes i mocions res·
pecte aquesta qüestió (PPC i CiU ho van fer de manera con·
junta) que, òbviament, van quedar caducades. Els tres grups, 
però, van aprofitar els punts per posicionar-se respecte els 
últims esdeveniments i, tot i lamentar la imputació de Baron, 
van criticar durament l’actitud del Govern.

CiU va acusar el tripartit de posar en risc l’arribada del centre 
comercial. El PPC va sentenciar que el Govern havia fallat 
a l’interès general de la ciutadania i la CUP, que va cele·
brar l’aturada del trasllat, va titllar l’executiu de “temerari” 
i d’haver “jugat brut” per no haver aturat el desmuntatge de 
la nau quan va demanar-ho el fiscal com a mesura cautelar. 
Tot i la pluja de crítiques, l’alcalde no va voler opinar sobre 
la interlocutòria al·legant que les seves declaracions poden 
tenir “conseqüències jurídiques”.

També durant aquest Ple, el Govern va explicar que intentarà 
recuperar el Cruïlla de Cultures i que treballarà per progra·
mar activitats musicals durant el mes de juliol si Visualso·
nora no fa marxa enrere en la seva decisió de suspendre el 
festival de músiques del món.

D’altra banda, i fent marxa enrere respecte allò que es va 
anunciar fa uns mesos, el solar d’Iveco·Pegaso no s’habili·
tarà com a aparcament provisional.

Febrer de 2010

El Govern nega que pressioni la 
policia per un mínim de multes 

Ni quotes, ni falta d’efectius a les nits, ni saturació. 
El Govern de Mataró va desmentir durant el Ple 
municipal de febrer, i davant d’una vuitantena 

d’agents de la Policia Local de paisà que omplien la sala, 
que es pressioni ningú perquè posi un nombre determinat 
de multes al dia i que a les nits només hi hagi una sola 
patrulla per tota la ciutat. 

Com fa poc més de tres anys, bona part de la plantilla de la 
Policia Local es va plantar al Ple per protestar gairebé pels 
mateixos motius: falta d’efectius, deficiències organitzati·
ves, però sobretot la pressió perquè es posin un mínim de 
multes. Com va passar aleshores, el Govern municipal va 
tornar a dir que cap de les queixes no eren certes, cosa que 
va originar algunes rialles entre els agents concentrats. 

Cap grup de l’oposició no es va atrevir a dir al regidor de 
Via Pública, Francesc Melero, que mentia, però tots van 
acusar·lo de no conèixer prou la realitat interna del cos. 
“Vol dir que 117 agents dels 160 que hi ha en plantilla 
menteixen tots? Aquí passa alguna cosa”, li va retreure el 
portaveu de CiU, Joaquim Fernàndez. Des del PPC, Paulí 
Mojedano va titllar·lo d’”irresponsable” perquè no estava 
disposat a rectificar una política de recursos humans que 
s’ha demostrat reiteradament que és ineficaç. El regidor de 
la CUP, Xavier Safont-Tria, va lamentar que no es vulgui 
admetre que hi ha un problema, i greu, a la plantilla. 

Melero va explicar que les reivindicacions que el Sindicat 
Professional de Policies Municipals va fer en una carta són 
fruit de la situació de negociació entre l’Ajuntament i els 
representants dels treballadors per tirar endavant un nou 
model de flexibilitat per cobrir les puntes de feina. Tot i 
admetre que el conflicte el preocupa, Francesc Melero va 
explicar que, com en totes les organitzacions, hi ha indica·
dors d’activitat per avaluar el rendiment individual de cada 
empleat, però que això no tenia res a veure amb l’exigència 
d’arrossegar un nombre determinat de cotxes mitjançant la 
grua o de posar un mínim de multes com denunciava el 
sindicat policial.

Eli Solsona, cap d’Informatius de Mataró Ràdio Lluís Martínez, redactor d’El Punt
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Març de 2010
• CiU i el PPC es van abstenir en l’aprovació de la modi·
ficació del Pla de serveis de temporada de les platges. La 
modificació afecta al règim d’horaris de tancament dels 
xiringuitos.

• Tots els grups van estar a favor de recolzar la iniciativa 
legislativa popular Televisió sense Fronteres per a la recep·
ció de TV3 en tot l’àmbit lingüístic català.

Març de 2010

La prostitució i la Policia Local 
ocupen el Ple de març

Govern i oposició estan en contra de la presència 
de macroprostíbuls a la ciutat però no hi ha con·
sens en la fórmula per frenar la seva instal·lació. 

Les discrepàncies van quedar de manifest en el llarg i tens 
debat que va tenir lloc en el Ple de dijous 4 de març. En una 
llarga intervenció durant la qual va respondre l’oposició, la 
regidora d’Innovació i Promoció de Ciutat responsable de 
Llicències d’Activitats, Alícia Romero, va defensar que la 
llicència que s’ha concedit per al macroprostíbul a Mataró 
està “ajustada a dret” i va posar èmfasi en la fragilitat i 
feblesa del decret del 2002 que regula aquesta activitat, 
ja que deixa els ajuntaments en situació “d’indefensió”. 
Romero, que va admetre no haver previst la “polseguera” 
que aixecaria aquest tema, també va citar alcaldes de tots 
els colors polítics que han manifestat el seu malestar davant 
la normativa. Si aquesta no es modifica, va dir la regidora, 
poc es podrà fer per evitar l’obertura del macroprostíbul. 

El líder de CiU, Joan Mora, discrepa d’aquesta posició ja 
que entén que la llicència està mal tramitada i, per tant, 
es pot anul·lar. Per això va anunciar la seva intenció de 
portar el tema als tribunals. El PPC va acusar el Govern 
d’haver reaccionat tard i li va reclamar l’elaboració d’una 
ordenança. La CUP va treure la necessitat d’abordar en pro·
funditat el debat de la prostitució. 

El debat sobre els prostíbuls va ocupar gairebé la meitat 
de temps d’un Ple en què també es va prendre coneixement 
de la renúncia del regidor del PPC, Juan Carlos Ferrando, 
precisament per un assumpte relacionat amb aquest tema. 
Un altre punt calent del Ple de març va tenir a veure amb 
la Policia Local. Més de mig centenar d’agents van tornar 
al Ple com ja van fer al febrer, però aquest cop amb pan·
cartes i esparadraps a la boca, per mostrar el seu rebuig 
pel nou sistema de flexibilitat horària que el Govern ha 
tirat endavant com a mesura per donar cobertura a puntes 
de feina en el servei. La proposta no compta amb el suport 
del sindicat majoritari. Per aquest motiu, els grups de 
l’oposició van titllar de “fracàs” la negociació i van dema·
nar que es torni a debatre.

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

Judith Vives, directora de redacció del Capgròs

Gener de 2010
• L’Ajuntament va acordar fer una aportació econòmica a la 
campanya d’emergència pels efectes devastadors del terra·
trèmol a Haití. Aquesta proposta de resolució va ser apro·
vada per unanimitat per la Junta de Portaveus. 

Febrer de 2010
• El Ple va aprovar amb els vots favorables del Govern i 
l’abstenció de tota l’oposició el nou règim sancionador que 
s’aplicarà a les guinguetes de la platja si tanquen més tard de 
l’horari establert o tenen la música massa alta.

• Tots els grups van aprovar, excepte la CUP que es va abs·
tenir, atorgar la Medalla de la Ciutat al Centre Catòlic de 
Mataró per la transcendència cultural i social de les activi·
tats d’aquesta associació, amb 125 anys d’existència. 

• Amb el vot únicament del Govern es va aprovar definiti·
vament el pressupost general de l’Ajuntament per al 2010. 
Els comptes s’han reduït un 13% respecte al 2009: de 235 
milions d’euros s’ha passat a 204 milions.

Desembre de 2009
• El Ple va aprovar per unanimitat prohibir la presència a 
Mataró de circs i altres espectacles amb animals salvatges. 
Representants de l’associació Libera van mostrar pancartes 
contra el maltractament als animals. 

• CiU i PPC es van abstenir i la CUP va votar en contra 
d’incloure la zona del Rengle dins la Trama Urbana Conso·
lidada (TAC), tràmit necessari per autoritzar en el futur la 
instal·lació de superfícies comercials en aquest sector. 

• El Ple també va aprovar, amb l’abstenció de la CUP, un con·
veni entre l’Ajuntament i el Consorci Sanitari del Maresme 
segons el qual el consistori subvencionarà a partir del 2010 
el 60% de l’IBI de l’Hospital de Mataró. A més, el Consorci 
farà efectiu de manera fraccionada a l’Ajuntament el deute 
acumulat per aquest impost en els exercicis 1999·2009, que 
puja a 1,19 milions d’euros.
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Mataró té 200.000 m2 de superfície d’oferta comercial 
(unes 2.000 empreses) adreçada a 400.000 consu·
midors potencials del seu territori d’influència.

El comerç està estructurat en eixos que apleguen tot el 
territori: Comerç Mataró Centre, Cerdanyola Comercial, 
Comerç Rocafonda, la Gran Botiga, Centre Comercial plaça 
de Cuba i rodalies, Comerç K Viu, Comerç Pla d’en Boet i 
Bulevards de Mataró. Aquesta configuració es complementa 
amb una oferta de 4 mercats alimentaris fixos i 7 mercats 
de marxants.

L’Ajuntament gestiona 2 d’aquests mercats fixos, el de la 
plaça de Cuba i el de la plaça Gran, i els altres 2 són de gestió 
privada, el de Cerdanyola i el del Palau. 

Mercat de la plaça de Cuba: des del segle XIX

El Mercat de la plaça de Cuba va començar la seva activi·
tat a finals del segle XIX, en ple creixement urbanístic de 
la ciutat. L’edifici del mercat es va inaugurar el 12 d’abril 
de 1936 i va ser obra de l’arquitecte Lluís Gallifa Grenzner. 
Les noves necessitats i els nous hàbits dels consumidors han 
obligat el replantejament de l’equipament.

El 2003 es va fer el primer pas del procés de reforma del 
mercat que culminarà ara amb la inauguració de la nova 
instal·lació prevista per al mes de maig.

Així, el 2005 l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB) va elaborar un estudi on es definien les reformes i 

El Mercat de la plaça de Cuba 
aposta per un nou model de comerç
El mercat municipal s’ha adaptat als nous hàbits de consum amb una 
reforma integral, estructural i comercial de l’equipament. Està previst 
que el mes de maig es faci la inauguració de la nova instal·lació.
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Els mercats municipals es caracteritzen per la venda de producte fresc.
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canvis necessaris per millorar l’equipament i adequar·lo a les 
noves tendències de consum. A partir de l’estudi es va redac·
tar el projecte de reforma integral, estructural i comercial del 
mercat. La reforma ha estat fruit de les negociacions entre 
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) i la 
Comissió de Venedors del Mercat de la plaça de Cuba.

La reforma del mercat

Els canvis dels hàbits de compra al llarg dels anys i també 
l’aparició de nous formats de distribució comercial han obli·
gat als mercats municipals a adaptar·se als nous usos i neces·
sitats. Per aquests motius, la reforma del Mercat de la plaça 
de Cuba és una reforma integral: s’han millorat els espais i el 
model de mercat s’ha adequat als nous hàbits de compra.

Les obres de l’equipament comercial van començar el juliol 
de 2008. Els treballs, que es van adjudicar a l’empresa UTE 
G56-OBREL, SA, s’han executat en 4 fases i han tingut un 
cost de 5.901.437 €. Les obres s’han fet sense interrompre el 
funcionament del mercat, excepte els primers 41 dies d’obres 
en què va ser necessari aturar l’activitat comercial.

L’edifici del mercat està inclòs en el catàleg del Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i està catalogat amb 

un nivell de protecció A, que implica protegir les façanes, la 
volumetria i l’estructura general de l’edifici.

Pel que fa a la reforma interior, les obres han comportat la 
reorganització de les parades: ara hi ha 36 parades de les 
quals 3 encara s’han d’adjudicar i un supermercat; s’ha fet un 
canvi a la coberta i s’ha reparat l’estructura; s’ha renovat el 
sistema de sanejament, de fontaneria i de les diferents instal·
lacions interiors com la climatització, la instal·lació elèctrica, 
l’abastament d’aigua i la nova il·luminació. A més, s’ha cons·
truït un altell on s’hi ubica l’àrea logística del mercat (cam·
bres frigorífiques i magatzems) i les àrees de dinamització 
(espai de jocs, una sala polivalent i una sala d’exposicions). 

La sala polivalent es pot habilitar com a espai de reunions i 
aula de formació i a més està previst instal·lar·hi una cuina 
industrial per fer·hi tallers i demostracions de cuina. La sala 
d’exposicions està oberta a totes les entitats locals.

A l’equipament s’hi han instal·lat 3 muntacàrregues i dos ascen·
sors per al públic i s’ha canviat el paviment de tot l’edifici. A la 
planta soterrani s’ha construït un aparcament amb 36 places. 
En aquest espai també hi ha la gestió de residus. La reforma 
exterior ha consistit en la restauració de les façanes i la crea·
ció d’una entrada accessible al carrer del Deu de Gener.

D’esquerra a dreta: carnisseria als anys 50, obres de construcció, el mercat abans de la inauguració el 1936 i parada de pesca salada de 1950.
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La reforma del mercat ha permès una reorganització de l’interior: hi ha 36 parades i 1 supermercat.
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Un nou model de mercat

El canvi en l’estratègia comercial ha provocat la reorganitza·
ció de les parades de venda, és a dir, s’ha reduït la superfície 
comercial destinada al producte fresc propi del mercat tradi·
cional i s’ha introduït un nou format de comerç que ofereix 
producte sec: un supermercat. El passat 16 de desembre es va 
inaugurar el nou supermercat de l’empresa Bon Preu SAU. 
L’horari d’obertura al públic és de dilluns a dissabte de 09.15 
a 21.15 h. Quant a l’horari de les parades del mercat, l’As·
sociació de Venedors del Mercat està analitzant la viabilitat 
d’ampliar l’horari obertura. 

La reestructuració del mercat també porta a què s’hagi d’ac·
tualitzar i adaptar el reglament de l’equipament als nous 
serveis i necessitats del mercat així com a analitzar noves 
possibilitats de gestió que permetin una major participació 
i implicació dels operadors en tot el que tingui a veure amb 
l’equipament.

Un altre dels objectius del nou model de mercat, i com a loco·
motora comercial del seu entorn, és l’oportunitat d’impulsar 
programes de dinamització i de captació i fidelització de cli·
ents que impliquin alhora als comerços de l’entorn. Un bon 
exemple d’aquesta dinamització n’és el projecte e·Àgora.

e-Àgora: mercat i plataforma digital

El projecte e·Àgora vol convertir el Mercat de la plaça de 
Cuba en una plataforma d’interrelació i nexe social basats en 
les tecnologies de la informació. Aprofitant la quotidianitat 
de l’acte de compra es promou que el mercat esdevingui una 
plataforma de difusió i sensibilització a través de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació.

El projecte suposa que espais com l’aula de formació, la sala 
d’exposicions i l’espai de jocs disposaran de connexió a Inter·
net i també hi haurà punts interactius d’informació al mercat 
i la possibiliat en un futur de comprar a través d’Internet. A 
més es dotarà l’equipament d’un sistema de video vigilància 
per evitar actes de vandalisme i deteriorament. e·Àgora està 
considerat un model pioner en la reforma de mercats muni·
cipals que el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
(COPCA) ha subvencionat amb 100.000 €.

Mercats de marxants

Els mercats que s’organitzen al voltant de la plaça de Cuba, el 
dijous el de roba i el dissabte el de fruita i verdura, es mante·
nen tot i que s’estan reorganitzant de manera progressiva adap·
tant·se al nou espai de l’entorn del mercat.
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Dimecres 2 1  d’abr il ,  a  les  20  h

Conferència

“La narrativa catalana actual”
a càrrec de l’escriptor i periodista Xavier Bosch.

Al saló de sessions de l’Ajuntament.

Divendres 23  d’abr il

Jornada de portes obertes, a l’Ajuntament,
de les  10  fins a  les  18  h

En aquesta jornada, els regidors i les regidores

de la Corporació Municipal atendran els visitants de la Casa Gran,

fent una explicació acurada de la història

de l’edifici, de les seves sales i salons, el que signifiquen,

l’activitat que s’hi porta a terme i els elements que la configuren.

Per concertar visites de grup cal trucar

al Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 (24h)*

* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA / minut.

807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA / minut.

NOU HORARI:  de les 8 h de dilluns a les 22 h de dissabte.  Diumenges i festius de 8 a 22 h.

Mostra d’art floral japonès, ikebana,

amb roses en diferents llocs de la Casa Gran.

A càrrec del grup Ikebana de l’Associació d’Amics

de les plantes, animals i jardins del Maresme.

SANT JORDISANT JORDI
23 d’abril de 2010 | MATARÓ
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“Mataró és una ciutat molt solidària”
 
La Filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Pilar Pila, parla sobre l’atorgament 
de la Medalla de la Ciutat com a reconeixement a una tasca social de més 
de 100 anys i sobre la rehabilitació de les dependències de la congregació 
a la Fundació Sant Joaquim on preparen menjar i atenen els usuaris.

- Com valoren haver rebut la Medalla de la Ciutat?
“Molt positivament, sobre tot perquè és un reconeixe·
ment a totes aquelles germanes que sense mitjans tèc·
nics, professionals i econòmics van fer una tasca molt 
important pels malats i pobres de la ciutat als menja·
dors Sant Joaquim, on en els inicis se’ls oferia un plat 
calent i en l’actualitat un menú complert. També ha 
estat important la col·laboració a la Llar Santa Ma·
ria Assumpta en els seus 25 anys. Estem agraïdes per·
què va ser un acte senzill com a nosaltres ens agrada.”  

- Sovint la labor social de les entitats no arriba 
a la gent. Quina tasca duen a terme a Mataró?
“Ens dediquem a atendre el menjador. Cuinem, freguem 
i servim els àpats tots els dies de l’any. El diumenge és 
l’únic dia que no se serveix plat calent però donem en·
trepans i fruita o iogurt i pastes. Atenem les famílies 
nouvingudes. Fem tasques d’orientació, prevenció i de 
proximitat a las persones mes desarrelades per causes de 
drogues, malalties mentals i problemàtiques familiars o 
socials. La nostra fita és que totes les persones se sentin 
reconegudes i estimades.”

- Són temps difícils, de quina manera es pot 
col·laborar amb vostès?
“En aquests moments hi ha un bon equip de voluntaris 
que col·laboren, però també es pot col·laborar portant ali·
ments de llarga duració (llegums, arròs, macarrons, patates, 
llet, oli, etc.) i ajuts econòmics, ja que l’augment de bene·
ficiaris fa que les despeses augmentin considerablement.” 

- Mataró és una ciutat solidària?
“Sí, Mataró és una ciutat molt solidària. Rebem donacions 
de productes de neteja i aliments de diferents empreses i 
particulars, (oli, llet, ous, peix, carn, pa, pastes i pastis·
sos) També els pagesos ens fan importants donacions dels 
seus productes.”

FILLES DE LA CARITAT  
DE SANT VICENç DE PAüL

La congregació de les Filles de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül va ser fundada a París pel beat Fre-
deric Ozaram i es van instal·lar a Mataró el 1898. 
Des de 1900 fins al 1987, l’ordre religiosa es va fer 
càrrec bàsicament de les tasques d’infermeria de 
l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
 
El 1908 les Filles de la Caritat es van fer càrrec dels 
menjadors econòmics Sant Joaquim, on continuen 
fins avui preparant el menjar i atenent els usuaris. 
El juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
va aprovar per unanimitat concedir a la congregació 
la Medalla de la Ciutat en reconeixement a la seva 
labor solidària. 
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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 Ilurion

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 Carnet esportiu  
 FM. 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 
 / El joc de la ciència

16.05 h La tertúlia

17.05 h Les músiques  
 d’en Pol. R

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 La sal session. R

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 /  
 Per tot el món / 
 Limitacció /
 Per tot el món

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura

20 h Carnet esportiu FM. 
 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)

L A  V E U  L A  V E U  D E  M ATA R ÓD E  M ATA R ÓD E  M ATA R ÓD E  M ATA R Ó

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 

21 h  Variacions. R

22 h  La Sal Session

23 h  Etiqueta negra

0 h  In session

1 h  L’altra cara de la lluna (COM)

I cada dia, Butlletins informatius horaris, de 9 a 23 h  /  R:  Repetició / *: Emissió durant les vacances escolars

Paraulo
      fòbia

Premi 
Rosalia 
Rovira

Millor 
programa 

emès el 2009 
per una ràdio 

municipal

anunci MM abril10.indd   1 24/3/10   17:53:52
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Mataró promou els treballs 
en benefici de la comunitat
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Els treballs en benefici de la comunitat són una alter·
nativa a les sancions imposades per haver comès 
determinats delictes i faltes considerats lleus. 

Aquestes mesures consisteixen en l’obligació de la persona 
a exercir una activitat no remunerada i que pugui revertir en 
un benefici a la societat. D’aquesta manera s’aconsegueix un 
doble objectiu. D’una banda la persona que comet el delicte 
o la falta es fa responsable de reparar el dany fet i d’una 
altra s’implica els ciutadans, a través de les institucions i 
les entitats i associacions, en el procés de reinserció social 
d’aquestes persones. 

L’Ajuntament de Mataró, juntament amb algunes entitats de 
la ciutat, ja fa temps que aposta per oferir aquests serveis 
i hi col·labora des d’una doble vessant: oferint llocs per a 
desenvolupar aquests treballs alternatius en diferents depar·
taments i ajudant a difondre aquesta tasca a la ciutadania. 

En concret durant l’any 2009, 159 persones han pogut aco·
llir·se a aquesta possibilitat, de les quals 42 van poder rea·
litzar alguna de les tasques a 9 dependències diferents de 
l’Ajuntament, i 117 a entitats o associacions. 

Entre les activitats que es van desenvolupar en algun servei 
de l’Ajuntament hi ha accions de manteniment i neteja 
al cementiri municipal i a la brigada municipal, diverses 
feines administratives a l’Institut d’Esports i la Policia 
Local, activitats culturals, de jardineria al viver municipal 
i també accions de protecció ambiental al Servei de Pro·
tecció Civil. 

Pel que fa a la col·laboració d’entitats i associacions de la 
ciutat, durant el 2009 hi ha hagut 13 que han ofert la possi·
bilitat d’acollir persones per dur a terme els treballs alter·
natius. Principalment han participat en tasques de caràcter 
social, administratiu i d’ajuts a les persones, així com en 
la neteja o en la cura d’animals domèstics i el suport a les 
activitats formatives, entre d’altres. 

159 persones van realitzar tasques 
substitutòries a les condemnes durant 
el 2009 a l’Ajuntament o en entitats.

1. Una persona col·labora en la neteja del cementiri municipal.
   
2. Un dels serveis alternatius són les sessions d’educació viària.
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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 Ilurion

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 Carnet esportiu  
 FM. 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 
 / El joc de la ciència

16.05 h La tertúlia

17.05 h Les músiques  
 d’en Pol. R

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 La sal session. R

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 /  
 Per tot el món / 
 Limitacció /
 Per tot el món

19 h Informatiu vespre.  
 Informatiu cultura

20 h Carnet esportiu FM. 
 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)

L A  V E U  L A  V E U  D E  M ATA R ÓD E  M ATA R ÓD E  M ATA R ÓD E  M ATA R Ó

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 

21 h  Variacions. R

22 h  La Sal Session

23 h  Etiqueta negra

0 h  In session

1 h  L’altra cara de la lluna (COM)

I cada dia, Butlletins informatius horaris, de 9 a 23 h  /  R:  Repetició / *: Emissió durant les vacances escolars

Paraulo
      fòbia

Premi 
Rosalia 
Rovira

Millor 
programa 

emès el 2009 
per una ràdio 

municipal

anunci MM abril10.indd   1 24/3/10   17:53:52
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D’esquerra a dreta, obres de Marta Petit, Blanca Casas Brullet, Eduard Novellas i Bénédicte Desrus.

Una mostra exposa les adquisicions 
del Fons d’Art Municipal des de 2006
Una cinquentena d’obres d’imatge videogràfica, disseny, instal·lacions, 
fotografia, dibuix, pintura i escultura de 40 artistes integra aquesta 
mostra d’obres adquirides pel Fons d’Art Municipal entre 2006-2009.

Les sales d’exposicions de Can Palauet acullen fins al 18 
d’abril la mostra “Noves adquisicions del fons d’art” 
formada per les obres que han ingressat al Fons d’Art 

Municipal des de 2006 i fins al 2009, tant a la Col·lecció 
del Museu de Mataró com a les altres col·leccions d’art de 
l’Ajuntament de Mataró. 

L’exposició permet als visitants contemplar una cinquan·
tena d’obres de 40 artistes com Martí Anson, Santi Clavell, 
Pol Codina, Manuel Cusachs, Pere Fradera, Mercè Gallifa, 
Albert Ibanyez, Ivan Jordà, Marc Llacuna, Pere Masra·
mon, Marc Prat, Ita Puig, Sergio Ruiz, Glòria Safont·Tria 
o Mònica Vilert entre d’altres. Excepcionalment no es pot 
veure la col·lecció donada de Xavier Ubach de l’any 2006, 
formada per més d’un centenar d’obres que ja van ser objecte 
d’una exposició monogràfica l’any 2007.

Les obres exposades pertanyen a llenguatges i mecanis·
mes d’expressió diversos, com la imatge videogràfica, el 
disseny, la instal·lació, la fotografia, el dibuix o l’escultura.  
A la mostra també es pot accedir al nou espai web “L’Espai 
dels artistes” adreçat als artistes de Mataró. Aquest espai al 
web municipal pretén que l’artista que ho vulgui pugui tenir 
un espai en línia per mostrar, utilitzar i difondre tot allò que 
vulgui fer públic, de manera gratuïta.

El fons municipal d’art, integrat per la Col·lecció del Museu 
de Mataró i les altres col·leccions d’art de l’Ajuntament, està 
actualment en procés de ser gestionat per l’IMAC de manera 
integral. L’objectiu és sistematitzar, unificar i homologar cri·
teris i procediments relatius a la documentació i consultes, 
adquisició, moviments d’objectes, manteniment i restauració 
i emmagatzematge.
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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.
Noves adquisicions del fons d’art
Fins al 18 d’abril
Exposició de les darreres adquisicions de l’IMAC des de 
l’obertura de Ca l’Arenas.

Santi Estrany. Recorregut vital
Del 30 d’abril a l’11 de juliol 
Inauguració divendres 30 d’abril a les 20 h
Exposició formada per pintures monogràfiques dedicades 
a una ciutat o a un país, dibuixos i fotografies de nus, 
documentació sobre els seus murals decoratius (serigra-
fies), cartells publicitaris, ex-libris, la seva tesi doctoral 
sobre el noucentisme, i un audiovisual. El conjunt de la 
seva producció destaca per la coherència formal i estilís-
tica, fruit de la recerca i de l’experimentació plàstica.

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

Centre Cívic Rocafonda 
C. de Josep Punsola, 47.
Segones vides
Del 9 al 30 d’abril

Diversos indrets
Aproximació a una geografia cultural catalana
Del 16 d’abril a l’1 de maig de 2010
Dimecres 21d’abril a les 19 h conversa oberta entre 
l’artista Albert Gusi i Anna Capella, directora del Museu 
de l’Empordà
Coincidint amb Sant Jordi, Mataró acull aquesta mostra 
d’Albert Gusi (Castellbisbal, 1970). Es tracta d’una sèrie 
de retrats de personatges vinculats a la cultura cata-
lana que porten un cognom relacionat amb el territori. 
Aquests retrats s’han repartit pels aparadors del centre 
de la ciutat, a manera de recorregut. 

 

República! Cartells i cartellistes
Del 12 d’abril al 14 de maig

Espai f
Carrer Nou, 11

Zona Intrusa 3
Fins al 25 d’abril
Presentació de la publicació i valoració del projecte 
divendres 16 a les 19 h
Zona Intrusa 3 és el resultat del treball pedagògic i cul-
tural que s’ha realitzat als centres d’educació secundària 
de Mataró durant els mesos d’octubre i novembre de 
2009. És una iniciativa de l’IMAC, a cura d’Oriol Fontde-
vila i LaFundició.

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
L’exposició mostra la salvaguarda del patrimoni artístic 
durant la Guerra Civil en els àmbits nacional, català i, 
sobretot, local.

Menjador
Germans Arenas: el llarg servei militar
Fins al 4 de juliol 
Mostra de dibuixos i pintures dels germans Arenas fets 
durant el llarg període del servei militar, quan van estar 
destinats a Vitòria i a Barcelona durant set anys.

Sala 1 
Marià Fortuny. Crònica de la guerra d’Àfrica (1859)
Fins al 4 de juliol
En col·laboració amb el Museu d’Art i Història de Reus, 
es mostra un dels episodis de la guerra d’Àfrica, quan 
Marià Fortuny va rebre l’encàrrec de cobrir la campanya 
que va iniciar a l’exèrcit espanyol com a pintor professio-
nal l’any 1860.

Sala 2 i la galeria
Para Bellum 12 mm. 4a Intervenció
Fins al 16 de maig
Exposició col·lectiva formada per: el vídeo The Dud 
effect, de Deimantas Narkevicius, i Desire, pintures i 
dibuixos de la sèrie “Wars” de Nedko Solakov.



Els teus estudis universitaris en un espai únic, 
el nou edifici del TecnoCampus Mataró-Maresme al Rengle

Vine a conèixer-nos a la
jornada de portes obertes 
Dissabte 17 dabril de 10 a 14h o de 17 a 20h. 
Lloc: Av. Ernest Lluch s/n. Edifici del TCM al Rengle

Grau en Administració d’Empreses 
i Gestió de la Innovació

Grau en Turisme i Gestió de l’Oci 

Màster Universitari en Emprenedoria 
i Innovació

Màster Universitari en Gestió 
de Destinacions i Equipaments 
d’Oci i Turisme 

Postgrau en Gestió Estratègica
i Empresarial

Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Enginyeria Telemàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Postgrau en Guionatge de Ficció

Postgrau en Gestió Estratègica  
i Empresarial

Postgrau en Seguretat Informàtica 
i Hacking de Sistemes

Grau en Infermeria
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Acord per la mobilitat al Maresme

ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

A 
mitjan de març, el Consell Comarcal del Maresme 
va aprovar un acord, amb els vots del PSC, CiU i 
ERC, sobre el futur de la mobilitat a la comarca. 

L’acord, de caràcter històric, prioritza les infraestruc-
tures viàries i ferroviàries que necessita el Maresme, 
el transport públic i preveu la rebaixa fins al 65% de 
peatges (que podran arribar en un futur al 100%), 
des del dia 1 de juliol per als residents al Maresme. El 
document defineix la futura ronda del Maresme, com a 
continuïtat de la ronda de Mataró que s’ha de començar 
a construir ja. Aquesta ronda es planteja com una via que 
inclogui connexions i enllaços amb els municipis de la 
comarca i que faciliti, així, el trànsit intern. 
 
El text inclou la futura Línia Orbital Ferroviària que 
enllaçarà Mataró amb Granollers i la resta de ciutats de 
l’arc metropolità. També preveu els estudis per tal de 
millorar freqüències de pas dels trens així com les 
opcions per recuperar els trens semidirectes a Barcelona, 
i la millora de la connectivitat amb l’Alt Maresme i 
Girona. El pacte planteja solucions per connectar Bar·
celona i els municipis sense estació amb noves línies 
d’autobús, així com l’ampliació del carril bus des de 
Barcelona fins a Montgat, entre d’altres accions. Per últim, 
el document fa una referència explícita a la necessitat de 
convertir la N-II en una via urbana com a complement 
imprescindible per millorar la mobilitat a la comarca.

L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, ha estat una 
figura clau de l’acord com a representant dels socialistes 
a la comissió que l’ha redactat. Per Baron (www.baron.
cat), “ara tenim elements de gestió de la mobilitat clars 
i explicitats” i es podrà avançar més ràpid en aquests 
objectius, gràcies a les planificacions en infraestructures 
que ha aprovat la Generalitat presidida per José Montilla.

Prostitució:  
s’ha de canviar el Decret
La recent polèmica sobre la possible instal·lació d’un 
prostíbul de grans dimensions a la ciutat, aturat gràcies 
a una suspensió de llicències prèvia a un Pla Especial 
que reguli aquestes activitats, ha posat de manifest les 
mancances del Decret de la Generalitat del 2002, que 
regula els locals de pública concurrència on s’exerceix la 
prostitució, i l’Ordre corresponent, per cert, signada per 
l’aleshores conseller en cap, Artur Mas, que obliga els 
ajuntaments a donar llicències si compleixen els requi·
sits. Consol Prados, diputada socialista al Parlament, 
així com també l’Executiva Nacional del PSC han dema-
nat que es canviï aquest Decret perquè pugui limitar·se 
les dimensions i la ubicació d’aquests establiments. 
 
“Mentre el Govern municipal treballa per resoldre 
aquesta situació, les temptacions de l’oposició els porta 
a crear més alarma, cosa que crea més tensió, però no 
resol cap tema”, ha dit Prados. “CiU no reclama més 
instruments, ni és valent, ni vol reconèixer que el Decret 
que ells mateixos varen aprovar és insuficient”. La dipu·
tada creu que “el PPC actua amb una falsa moralitat 
i amb hipocresia, ja hem vist com un regidor havia de 
dimitir perquè havia mediat entre un promotor d’un 
prostíbul i l’Ajuntament, i com el representant del PPC 
al Consell Urbanístic Municipal és el mateix arquitecte 
que signa els plànols del promotor del prostíbul que 
havia obtingut la llicència”. “Les actituds de CiU i el 
PPC ens demostra que s’alimenten dels conflictes”, ha 
conclòs. Consol Prados creu que “el Govern municipal 
afronta el conflicte, governa amb els instruments que té 
i reclamant els que necessita, per resoldre els problemes 
i defensant els interessos generals de la ciutadania”. 

Ramon Bassas i Segura
Portaveu del Grup Municipal Socialista

psc@ajmataro.cat | http://mataro.socialistes.cat©
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Dirigents del PSC del Maresme valorant l’Acord de Mobilitat al 
Maresme, amb Joan Antoni Baron en primer pla.
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Joan Mora i Bosch
President del Grup Municipal de CiU a Mataró

El segon cap de setmana de febrer es descobria que 
l’Ajuntament de Mataró havia donat llicència per 
obrir un macroprostíbul de 1.200 places i n’hi havia 

un segon en tràmit. 

Des del primer dia, CiU va oposar-se a la construcció dels 
macroprostíbuls i va denunciar que l’expedient pel qual 
s’havia atorgat la llicència estava ple d’irregularitats 
en la seva tramitació. A més, cal tenir en compte la res-
ponsabilitat del Govern pel que fa a la nul·la transparència, 
el secretisme i la celeritat en què havia fet el tràmit. És 
important saber que set mesos abans (25/06/2009), el regi-
dor d’Urbanisme, Ramon Bassas, ja va signar un informe 
on el funcionari advertia de la possibilitat que es tractés de 
prostíbuls i que, en aquest cas, calia tramitar la llicència 
per un procediment diferent.

Per la seva banda, la regidora d’Innovació i Promoció de 
Ciutat, Alícia Romero, va voler espolsar-se la responsabili-
tat, però va ser desmentida per la directora general de Joc 
i Espectacles de la Generalitat quan intentava justificar-se, 
assegurant que els ajuntaments no tenen eines per evitar-ho.

CiU sempre ha defensat i defensa que existeixen meca-
nismes legals per poder aturar l’esmentada llicència. 
Mecanismes molt més segurs jurídicament que el decret 

de l’alcalde suspenent la tramitació d’aquestes llicències. 
Per això, estem convençuts que aquesta “solució”, a més 
de no resoldre el problema, pot possibilitar que finalment 
s’instal·lin els esmentats prostíbuls.

El Grup Municipal de CiU va presentar una moció al Ple 
municipal del mes de març, rebutjada pel Govern, en la qual 
demanava ANUL·LAR la llicència d’activitats atorgada 
per la regidora d’Innovació i Promoció de la Ciutat, atès que 
la sol·licitud hauria hagut de tramitar-se d’acord amb el 
que estableix el Decret 217/2002, pel qual es regulen els 
locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, 
tal i com ja advertia l’arquitecte municipal en el seu informe 
urbanístic sobre la compatibilitat del projecte d’activitat amb 
el planejament; DENEGAR la sol·licitud per a un segon 
prostíbul al carrer de Josep Calvet pels mateixos arguments 
exposats anteriorment i ELABORAR, URGENTMENT, 
una ordenança municipal específica per regular els 
locals de pública concurrència on es pretén exercir la 
prostitució en el sentit de prohibir, limitar o restringir 
aquesta activitat a la ciutat, per tal de tenir més garanties 
per poder rebutjar futures sol·licituds.

Després de la negativa del Govern a fer front a les seves 
responsabilitats, CiU ha presentat al·legacions per tal que 
es denegui la llicència encara en tràmit, doncs, com ja 
hem dit, no creu que la suspensió de llicències serveixi per 
altra cosa que per guanyar temps i esperar que passin les 
eleccions. 

Per altra banda, CiU va convocar un acte públic per expli-
car la seva posició, així com els arguments jurídics en què 
està basada. Malgrat tot, però, si no volem que Mataró es 
converteixi en un parc temàtic del sexe, cal la sensibi-
lització i la mobilització popular per aturar-ho. Si no és 
així, d’aquí un temps repetiran que no hi havia res a fer i els 
macroprostíbuls es construiran.
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No als macroprostíbuls
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Massa ciutat per a tan poc alcalde?

Fent una retrospectiva, no cal anar massa enllà en 
el temps per adonar·se’n que després de les coses 
que han passat a Mataró, tant la ciutat com alguns 

dels seus representants estan quedant en una posició 
ben galdosa.

Mataró ha estat notícia per coses ben lamentables i el 
nostre alcalde (apreciació personal a part), no ha estat 
a l’alçada de les circumstàncies. No és que vulgui tirar 
sal a la ferida, però no podem oblidar que en l’afer de 
la macrobatuda contra la suposada màfia xinesa a la 
ciutat, l’alcalde ho va saber quan no sé quantes furgone·
tes dels Mossos i fins i tot una unitat mòbil de Televisión 
Española havien pres literalment els carrers de la ciutat. 
Ningú en sabia res i ningú va ser capaç de posicionar·se 
amb fermesa i donar un “cop de puny” sobre la taula per 
demanar serietat i respecte. Crec que aquí va començar 
el que, des del meu punt de vista, ha estat una caiguda en 
picat de la imatge de l’alcalde de Mataró. 

El senyor Baron s’ha vist engolit per una espiral de pro·
blemes que, en gran mesura, podia haver evitat. Com 
alcalde que és, hauria d’haver exercit l’autoritat que li 
han atorgat tots els mataronins. L’afer Cernuda (quina 
por els hi fa aquest home perquè li hagin donat una 
“jubilació daurada” com la que té) i el poc lideratge 
que va demostrar no cessant de manera fulminant el 
regidor d’Urbanisme quan a aquest “se li va oblidar” 
comentar que el solar de Can Fàbregas era d’uns parents 
seus, l’han deixat davant de l’opinió pública com una 
persona sense capacitat de gestió i de lideratge. I com 
a cirereta del pastís, un dissabte, veient els informatius 
de TV3, me n’assabento que dos dels macroprostíbuls 
més grans del país s’estan construint a la nostra ciutat. 
Sí senyor, d’això se’n diu un Govern transparent! Un cop 
més, la pressió popular i la manera poc rigorosa d’actuar 
d’aquest Govern i la seva manca de visió de ciutat ens ha 
deixat una patata calenta que ja veurem com se soluci·
ona i quin és el cost (em temo que de nou enorme) que 
repercutirà sobre els mataronins. 

Crec sincerament que Mataró mereix un alcalde que sigui 
capaç d’afrontar la dura situació que estem vivint actual·
ment i pugui transmetre lideratge.

Lideratge capaç d’impulsar i dur a terme els projectes que 
Mataró necessita per tirar endavant i ocupar el lloc que 
li correspon, no només com a capital de comarca si no 
també com una de les set primeres ciutats de Catalunya. 
Lideratge per poder dirigir un Govern desgastat per 30 
anys de poder i pel “poltronisme” i la poca qualitat dels 
seus regidors (treballant tots ells a dedicació exclusiva). 
Lideratge per fer de Mataró una ciutat més segura, neta, 
confortable... un lloc on sigui agradable viure·hi. Sembla 
que l’Alcalde ha perdut la il·lusió per governar, i sobra dir 
que els seus companys de viatge tampoc estan massa per 
la labor. 

L’Alcalde s’ha quedat sol davant el perill i a l’espera d’una 
resolució judicial que, si no arriba en un temps pruden·
cial, dubto que li permeti presentar·se de nou a les Muni·
cipals del 2011 (un cap de llista que pugui acabar imputat 
“no queda bé”).

I mentrestant, Mataró segueix sense rumb, a la deriva, 
sense cap oferta que engresqui a nous empresaris i inver·
sors; incapaç de generar cap font de riquesa que ajudi 
els seus habitants a poder arribar millor a final de mes; i 
només sortint als mitjans públics per temes que malmeten 
la seva imatge.

Crec que el senyor Baron, com a bon catòlic que és, hauria 
de fer un acte de contrició i admetre que s’ha equivocat. 
Potser, només potser, Mataró i els seus reptes el sobrepas·
sen i tenim poc alcalde per a massa ciutat.

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

Esteve Martínez Ruiz
Representat d’ICV-EUiA al Consell de

l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 

La crisi ens sacseja de manera virulenta. Diària·
ment ho llegim a la premsa, ho veiem a la televisió 
i també  patim en carn pròpia els seus efectes. 

En un model productiu que s’ha demostrat inadequat, 
recolzat en estructures purament especulatives, en sec·
tors sense valor afegit i recolzat en l’explotació d’unes 
matèries primeres molt contaminants i que aviat s’esgota·
ran, es fa absolutament necessari un canvi d’escenari.

I tot i que no existeixen receptes màgiques bo serà que 
comencem a canviar el xip. Apostant, per exemple, per 
economies “alternatives”. Economies com la social, 
molt important a Catalunya històricament i que cal 
recolzar. Les cooperatives, les societats laborals i les 
entitats que conformem l’economia social constitueixen 
una altra realitat empresarial basada en l’autogestió i 
la cogestió, en la presa democràtica de decisions, en la 
propietat en mans dels treballadors i les treballadores 
i els i les cooperativistes que adquireixen la capacitat 
de decisió sobre l’empresa i la manera d’organitzar·se. 
L’economia social representa el 6% del PIB espanyol i 
un 10% de la força laboral.

Les empreses d’economia social contribueixen a la con·
solidació del model productiu socialment avançat, per la 
seva base democràtica de funcionament, per la creació 
i el manteniment d’ocupació estable, per l’exercici de la 
participació i la gestió responsable.

Si totes les crisis esdevenen oportunitats, haurem d’apro·
fitar aquesta per fer-ne una aposta de futur. I la nostra 
aposta, la del Govern municipal de Mataró passa per 
l’economia social. Un tipus d’economia que, a banda de 
generar ocupació conté en si mateixa uns valors amb els 
que la nostra coalició, ICV-EUiA, ens identifiquem ple·
nament. 

A Mataró ho tenim clar, i així hem impulsat el Pla de 
Dinamització 2010·2013 d’Economia Cooperativa de 
Mataró.

Un Pla que consta de cinc eixos. El primer parla de sen·
sibilització, difusió foment i promoció en l’àmbit coope·
ratiu. El segon té per objectiu el suport a l’emprenedoria, 
amb la creació d’una borsa d’emprenedors i emprenedo·
res. El tercer eix està orientat al reforç i enfortiment del 
teixit empresarial, a través del foment de la creació de 
Cooperatives de Serveis. El quart apartat d’aquest Pla és 
el de potenciar l’acció de l’Institut Municipal de Promo·
ció Econòmica en aquest àmbit, i, finalment, el cinquè 
eix vol convertir la nostra ciutat en referent de l’economia 
cooperativa al Maresme.

Però perquè l’aposta sigui creïble, haurem de fer factible 
la reserva d’una part de les licitacions d’obres i serveis per 
a les empreses d’economia social, com també la inclusió 
en les clàusules la puntuació que afavoreixin a aquelles 
que apliquen polítiques de responsabilitat social.

Un pla ambiciós, però perfectament abastable i que ens ha 
de situar en el camí de la recuperació econòmica des d’un 
model productiu sostenible, eficient i èticament irreprot·
xable. Aquest és el camí, i aquesta és la nostra aposta. 
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Per un nou model  
de mobilitat al Maresme

Des de 2004 ERC ha proposat que l’enfocament 
dels problemes de mobilitat de la comarca sigui  
global, enfront d’altres grups polítics amb posici·

onaments basats únicament en la construcció de calçades 
laterals a l’autopista actual.

Aquest enfocament global remarcava la necessitat d’in·
cloure el transport públic (ferroviari i per carretera), les 
bonificacions als peatges i finalment determinar quina 
funció havien de desenvolupar les noves infraestructures 
viàries, si calien.
 
El primer èxit aconseguit per ERC va ser que la resta de 
formacions polítiques i el Consell d’Alcaldes aprovessin 
mocions en aquest mateix sentit.   

Finalment, fruit de les negociacions dins la Comissió 
de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme i amb 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat, s’ha aconseguit tancar un acord que 
inclou:

· Inversions i actuacions en matèria de transport ferro·
viari a curt, mitjà i llarg termini.

· Millora de la xarxa comarcal del transport públic per 
carretera.

- Un estudi completíssim sobre la mobilitat, que analitza 
diferents escenaris de futur i proposa alternatives.

- Consecució de bonificacions del peatge de l’autopista 
per als maresmencs (basats en el número de viatges 
en dies laborables, grau d’ocupació i nivell d’emissions 
dels vehicles), que permetran arribar fins al 65% d’es·
talvi, al 85% en el termini de 2 anys i al 100% quan es 
construeixi la nova via.

En definitiva, s’ha passat d’un primer plantejament de 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de calçades 
laterals a la C·32 ràpides, pensades com a infraestructura 
de pas cap a Barcelona, a una via que ha de relligar tots 
els municipis del Baix Maresme i millorar·ne la connexió 
i els moviments dels seus ciutadans. 

Des del Grup Municipal d’ERC volem felicitar els nos·
tres representants al llarg d’aquests anys a la Comissió 
de Mobilitat del Consell Comarcal des de 2004 (Carles 
Rocabert, Antoni Soy i Andreu Francisco) així com a tots 
aquells que han fet possible aquest acord.

I naturalment també, al Consell d’Alcaldes, que han acon·
seguit un acord en un tema tan important per a la comarca. 
Tant de bo hi hagi molts més acords a nivell comarcal.

Un nou exercici de democràcia 
 
El nostre grup comparteix la il.lusió amb què la plata·
forma cívica “Mataró decideix” ha presentat públicament 
la iniciativa de consulta popular sobre la independència de 
Catalunya, a celebrar a Mataró el dia 20 de juny de 2010.

Estem convençuts que serà un èxit de participació i de 
democràcia i a tal efecte, ens posem a plena i total dispo·
sició de la comissió organitzadora per col.laborar en tot 
allò que considerin necessari.

Francesc Teixidó i Pont
Cap 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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Triangle Molins

El Pla General de Mataró hauria de servir per dibui·
xar sobre paper el model de ciutat que volem. Els 
diversos plans urbanístics i modificacions parci·

als del Pla General han abocat la ciutat a un creixement 
sota el dictat del mercat immobiliari especulatiu. En el seu 
moment ja avisàvem dels riscos econòmics, socials i territo·
rials d’aquesta dinàmica que ha comptat amb l’aprovació del 
Govern municipal. Avui, ningú no dubta que la crisi actual 
ve marcada per aquesta desmesura immobiliària, però el 
drama no s’acaba aquí: la manca d’equipaments esportius, 
culturals, socials, sanitaris, etc., és i serà objecte d’una bata·
lla permanent reivindicativa en una ciutat que ha crescut en 
pisos sense pensar en els equipaments necessaris. 

El Triangle Molins, l’actual solar situat entre els barris 
de Cirera, Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra, és un 
bon exemple de l’actual situació de massificació. Aquesta 
zona de la ciutat cal cuidar·la introduint·hi estructures 
socials que integrin i dinamitzin uns barris mancats 
d’equipaments. Això és especialment important en una 
situació de crisi com l’actual, on l’índex d’atur s’ha dis·
parat fins al 20 %. Calen nous elements de cohesió social 
amb una vertebració urbana que doni respostes a les 
necessitats de les persones. El Govern s’ha equivocat pre·

sentant una proposta d’equipaments únicament esportius 
sense el consens dels veïns ni dels grups de l’oposició. La 
CUP pensem que cal integrar equipaments esportius amb 
altres equipaments que acullin les iniciatives de les enti·
tats, que permetin participar en activitats formatives i de 
lleure i de diferents mostres d’expressió artística, com la 
dansa, la música, la lectura, el cinema, i que disposi d’es·
pais dedicats específicament als infants i a la gent gran. 
Creiem necessari un equipament dinàmic i obert al barri 
on tothom hi pugui trobar allò que li interessa.

Haurem d’estar atents. La CUP no permetrem canviar 
cap equipament (ni el Teatre Monumental, ni el Polies·
portiu Josep Mora, ni el Velòdrom, ni el camp de futbol) 
per habitatges a fi de remodelar aquests espais o de finan·
çar nous equipaments, que ja s’han fet necessaris. Caldrà 
redefinir aquests espais i invertir-hi per adaptar-los a les 
noves necessitats, amb una visió de ciutat però també de 
proximitat als barris.

Consulta per la independència

La participació és important per construir la ciutat que 
volem, però també és important per decidir la Catalunya del 
futur. El proper 20 de juny, a Mataró celebrem un referèn·
dum per decidir si volem o no la independència dels Països 
Catalans. La CUP farem campanya pel sí a la independèn·
cia. Els motius del sí no només són històrics i sentimentals, 
hi ha la clau del poder polític i econòmic imprescindible 
per afrontar reptes com l’actual crisi econòmica. Farem 
un pas molt important, haurem d’obrir un debat extens i 
plural, especialment amb aquelles persones que mai no 
s’han plantejat la qüestió nacional. De ben segur que tren·
carem esquemes. Les raons pel sí són de pes i la gent no 
som beneits. Amb la independència hi guanyem totes i tots, 
especialment la classe treballadora. Us animem a participar 
del referèndum i a assolir una nova fita històrica: l’inici d’un 
nou cicle polític en què la independència se situa com a 
principal necessitat estratègica de país.

Model de ciutat

Xavier Safont-Tria
Portaveu del Grup Municipal de la CUP

www.cup.cat/mataro  ©
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Adreces d’interès
ORGANISMES AUTÒNOMS

 - Institut Municipal d’Acció Cultural. C. de Sant Josep, 9. 
  Tel. 93 758 23 61
 - Institut d’Esports. 
  C. de Sant Cugat, 169. 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
 - Tres Roques Centre de Formació Permanent.  
  Pl. del Canigó, 7. Tel. 93 758 24 75

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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Sr. Jordi Puigderrajols 
C. de Llauder, 2, baix / Tel. 93 758 24 99 
defensor@ajmataro.cat

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



Perquè entre tots hem reduït el consum d’aigua d’ús domèstic, tenim un reg 
municipal més efi cient i hem apostat per les energies renovables. Ens hem 
esforçat en generar menys deixalles i hem reciclat més. Hem utilitzat més el 
transport públic i tenim una ciutat amb platges i boscos de qualitat, amb 
més carrers amb arbrat, més recorreguts per a bicicletes i més longitud de 
vials amb mesures de pacifi cació del trànsit. I perquè seguirem treballant 
perquè Mataró sigui ambientalment i socialment cada cop més sostenible.

Entra a www.mataro.cat i consulta 
a la Memòria de sostenibilitat 1999-2008 

l’evolució dels indicadors que situen Mataró com 
a una ciutat que avança cap a la sostenibilitat, 

les actuacions emblemàtiques que s’han dut a terme 
en els darrers 10 anys i els principals reptes de futur.

Entra a www.mataro.cat 
a la Memòria de sostenibilitat 1999-2008

Font de plaça del Rengle: aigua de la doble xarxa i recirculada
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El 2008 l’aigua distribuïda ha procedit en un 80% del sistema d’Aigües Ter-Llobregat i 

en un 20% de captacions pròpies de pous i mines, i s’ha consolidat així, la tendència 

a l’alça de la utilització de l’aigua de pous propis de la ciutat en detriment de l’aigua 

de xarxa potable. 

Actualment el 25,8% de l’aigua utilitzada per al reg de les zones verdes de la ciutat 

prové del nostre aqüífer. Això juntament amb el fet que cada cop es requereix de 

menys aigua per a regar el mateix nombre d’hectàrees de zona enjardinada permet 

parlar d’una major efi ciència en el reg de la ciutat. 

Efi ciència en el reg municipal
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MÉS RENDIMENT A L’ESTACIÓ DEPURADORA 

D’AIGÜES RESIDUALS

A partir del 2006 s’observa una millora en la qualitat de l’aigua residual depurada i un 

augment dels rendiments assolits a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals. 

A C T U A C I O N S  E M B L E M À T I Q U E S

• Adaptació de l’estructura tarifària per blocs en funció dels consums d’aigua.

• Telegestió pel control del reg de parcs i jardins. 

• Recuperació i extensió de la xarxa de recursos 

hídrics del propi aqüífer (pous i mines).

• Construcció de sistemes de retenció i fi ltració d’aigües 

pluvials en zones verdes per a nodrir el propi aqüífer.  

• Implantació de mesures d’estalvi d’aigua en equipaments 

municipals i promocions públiques d’habitatges.

• Elaboració del Pla director de clavegueram el 2003 i el seu desplegament.

R E P T E S

Els episodis de sequera dels darrers anys i els possibles episodis futurs conseqüència 

del canvi climàtic poden accentuar el risc de la manca d’aigua als ecosistemes i les 

difi cultats en l’abastament de l’aigua per a la població. Per reduir aquest risc seran 

imprescindibles, doncs, una sèrie de reptes on es veuran involucrats tots els sectors 

de la població mataronina. La potabilització, distribució i depuració de l’aigua reque-

reix un consum elevat d’energia. Així, si racionalitzem el consum d’aigua, disminuïm 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

L’aprovació de noves normatives, la introducció de més mesures d’efi ciència i d’es-

talvi d’aigua en equipaments i serveis municipals, l’ampliació de la xarxa del propi 

aqüífer i la dotació a tota la ciutat de la tecnologia necessària per a optimitzar el reg 

de parcs i jardins permetran racionalitzar l’ús de l’aigua a la ciutat. La connexió a la 

xarxa de clavegueram de la urbanització de Santa Maria de Cirera ‘Les Sureres’, així 

com la construcció de dipòsits antidescàrregues del sistema unitari permetran ampliar 

i millorar l’actual sistema de clavegueram de la ciutat. I per acabar es treballarà per la 

millora de la depuració de les aigües residuals. 20032003 2004 2005 2006 2007 2008
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A partir del 2006 s’observa una millora en la qualitat de l’aigua residual depurada i un 
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com la construcció de dipòsits antidescàrregues del sistema unitari permetran ampliar 

i millorar l’actual sistema de clavegueram de la ciutat. I per acabar es treballarà per la 

millora de la depuració de les aigües residuals. 
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MÉS RENDIMENT A L’ESTACIÓ DEPURADORA 

D’AIGÜES RESIDUALS

A partir del 2006 s’observa una millora en la qualitat de l’aigua residual depurada i un 

augment dels rendiments assolits a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals. 

A C T U A C I O N S  E M B L E M À T I Q U E S

 Adaptació de l’estructura tarifària per blocs en funció dels consums d’aigua.

 Telegestió pel control del reg de parcs i jardins. 

Recuperació i extensió de la xarxa de recursos 

hídrics del propi aqüífer (pous i mines).

 Construcció de sistemes de retenció i fi ltració d’aigües 

pluvials en zones verdes per a nodrir el propi aqüífer.  

 Implantació de mesures d’estalvi d’aigua en equipaments 

municipals i promocions públiques d’habitatges.

 Elaboració del Pla director de clavegueram el 2003 i el seu desplegament.

R E P T E S

Els episodis de sequera dels darrers anys i els possibles episodis futurs conseqüència 

del canvi climàtic poden accentuar el risc de la manca d’aigua als ecosistemes i les 

difi cultats en l’abastament de l’aigua per a la població. Per reduir aquest risc seran 

imprescindibles, doncs, una sèrie de reptes on es veuran involucrats tots els sectors 

de la població mataronina. La potabilització, distribució i depuració de l’aigua reque-

reix un consum elevat d’energia. Així, si racionalitzem el consum d’aigua, disminuïm 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

L’aprovació de noves normatives, la introducció de més mesures d’efi ciència i d’es-

talvi d’aigua en equipaments i serveis municipals, l’ampliació de la xarxa del propi 

aqüífer i la dotació a tota la ciutat de la tecnologia necessària per a optimitzar el reg 

de parcs i jardins permetran racionalitzar l’ús de l’aigua a la ciutat. La connexió a la 

xarxa de clavegueram de la urbanització de Santa Maria de Cirera ‘Les Sureres’, així 

com la construcció de dipòsits antidescàrregues del sistema unitari permetran ampliar 

i millorar l’actual sistema de clavegueram de la ciutat. I per acabar es treballarà per la 

millora de la depuració de les aigües residuals. 

A C T U A C I O N S  E M B L E M À T I Q U E S

• Adaptació de l’estructura tarifària per blocs en funció dels consums d’aigua.

• Telegestió pel control del reg de parcs i jardins. 

• Recuperació i extensió de la xarxa de recursos 

hídrics del propi aqüífer (pous i mines).

• Construcció de sistemes de retenció i fi ltració d’aigües 

pluvials en zones verdes per a nodrir el propi aqüífer.  

• Implantació de mesures d’estalvi d’aigua en equipaments 

municipals i promocions públiques d’habitatges.

• Elaboració del Pla director de clavegueram el 2003 i el seu desplegament.
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